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Międzynarodowe działania
na rzecz ochrony Bałtyku
20 października 2021 r. w
Lubece w Niemczech odbyła się
konferencja ministerialna organizowana w ramach Komisji
Ochrony Środowiska Morskiego
Bałtyku – Komisji Helsińskiej
(HELCOM).
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele
wysokiego
szczebla Polski, Danii, Niemiec,
Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji oraz Unii Europejskiej. Polskę reprezentował
wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.
Tematem przewodnim konferencji były działania zmierzające przywrócenia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego, na których będą koncentrowały się prace Komisji Helsińskiej w najbliższych latach.
Podczas wystąpienia minister Marek Gróbarczyk powiedział, że współpraca międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego na rzecz ochrony środowiska morskiego jest stale
aktualna i konieczna.
Zanieczyszczenia i inne formy degradacji środowiska morskiego nie znają granic, a zato-

pione obiekty niebezpieczne, w
szczególności wraki i broń konwencjonalna oraz chemiczna,
nadal stanowią poważne zagrożenie dla środowiska morskiego.
Morze Bałtyckie jest naszym
wspólnym dobrem, jego ochrona
wymaga więc kompleksowego
podejścia ekosystemowego –
powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.
Ryzyko, które generują zalegające na dnie Bałtyku obiekty
niebezpieczne, jest obecnie w
Polsce oceniane. Efektem analiz
będzie wypracowanie planu
działań, który pozwoli na neutralizację zagrożeń. Nie zmienia
to faktu, że równocześnie potrzebne są także skoordynowane, zharmonizowane działania
regionalne. Wspólne inicjatywy
w ramach HELCOM z pewnością mogą sprzyjać wypracowaniu stosownych rozwiązań w
skali całego Bałtyku.
Minister Gróbarczyk zaproponował, by w ramach realizacji
celów i zadań zaktualizowanego
Bałtyckiego Planu Działania
(BSAP) wspólnie odpowiedzieć
na problemy Bałtyku, wśród
których z pewnością należy

uwzględnić kwestie zalegających na dnie obiektów niebezpiecznych.
Zwieńczeniem wydarzenia
było podpisanie deklaracji ministerialnej i przyjęcie zaktualizowanego Bałtyckiego Planu
Działania. Deklaracja ministerialna sygnalizuje najistotniejsze
zagadnienia, które pozostają w
kręgu zainteresowania HELCOM (eutrofizacja, substancje
niebezpieczne,
bioróżnorodność). Podkreśla także potrzebę
wdrożenia
zaktualizowanego
BSAP, który został opracowany
w oparciu o najnowszą wiedzę
naukową i stanowi strategiczny
program HELCOM, zmierzający do osiągnięcia dobrego stanu
środowiska Morza Bałtyckiego
w horyzoncie kolejnej dekady.
Deklaracja podkreśla też rolę
HELCOM w regionalnym i globalnym kontekście ochrony
mórz i oceanów.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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LUBLIN
stolica WSCHODNIEJ POLSKI
Lublin jest miastem leżącym we
wschodniej części Polski, na Wyżynie Lubelskiej. Usytuowany jest na
pagórkowatym obszarze, pełnym
wzniesień o łagodnych stokach z
szerokimi dolinami. Ten falisty
teren widać zarówno na obrzeżach
miasta, jak i w centrum. Przez miasto przepływa rzeka Bystrzyca.
Pierwsze ślady osadnictwa na
terenie Lublina sięgają VI wieku, o
czym świadczą znaleziska w dzisiejszej dzielnicy CZWARTEK,
której nazwa pochodzi od jarmarków odbywających się w czwartki.

Miasto się rozwijało, ale dopiero w XI w. zyskalo na znaczeniu, a
w XIII w. prawdopodobnie uzyskało prawa miejskie ; jednakże akt
lokacyjny nie zachował się dla potomnych. Istniejący dokument nadający prawa miejskie Lublinowi
nosi datę 15 sierpnia 1317 r.
Miasto Lublin było
bardzo
często miejscem zjazdów szlachty.
Podczas jednego z nich w 1386 r.,
królem ogłoszono Władysława Jagiełłę oraz wręczono mu umowę
przedmałżeńską, zgodnie z obietnica malzenstwa z krolowa Polski
Jadwiga.

Na zlecenie nowo wybranego
króla kaplica znajdująca się w obrębie zamku królewskiego w Lublinie
ozdobiona została freskami o motywach bizantyjsko-ruskich dla upamiętnienia tego wydarzenia (http://
teatrnn.pl/leksykon/artykuly/freskiw-kaplicy-trojcy-swietej/)
Kaplica jest obecnie jednym z
najcenniejszych zabytków sztuki
średniowiecznej w Polsce i w Europie.
Z kolei mieszkańcy uzyskali od
króla przywileje handlowe, a mianowicie : prawo do organizowania
jarmarkow, mające wielkie znacze-

Jedna z galerii sztuki na Starym
Mieście w Lublinie.
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Afisz Jarmarku Jagiellońskiego w 2021r.
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Jedno ze stoisk z ceramika.
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Dekoracja widowiska Carnavał Sztukmistrzów (lipiec 2021 r.) na ulicy Grodzkiej
na Starym Mieście w Lublinie.
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Brama Krakowska w Lublinie
(dziś symbol miasta).
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Zamek Lubelski i przejście od Starego Miasta.

nie dla rozwoju miasta. Od połowy
XV w. do końca XVI w. Lublin był
jednym z największych ośrodków
międzynarodowego handlu odwiedzanego przez kupców z wielu krajów europejskich; albowiem, leżał
na szlaku handlowym pomiędzy
krajami Europy zachodniej a Morzem Czarnym i Bliskim Wschodem. Miasto zamieszkiwala wielonarodowa i wielowyznaniowa ludność (między innymi ruska, niemiecka,
włoska,
holenderska,
szkocka, angielska, ormiańska, turecka oraz żydowska, która była
najliczniejszą grupą etniczną).
Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Lublina było podpisanie unii polsko-litewskiej (dnia
1 lipca 1569 r), gdyż miasto znalazło się na szlaku łączącym stolicę
dwóch państw w czasach jagiellońskich : Krakowa i Wilna. Unie polsko-litewską podpisano podczas
zgromadzenia sejmowego właśnie
w Lublinie, gdyż miasto stanowiło
wielki ośrodek miejski leżący w
centrum przyszłej federacji łączącej
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Rzeczpospolitą Polską z Wielkim
Księstwem Litewskim, noszącej
odtąd nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów, która funkcjonowała
do czasłw rozbiorów Polski.
Na pamiątkę porozumienia między obydwoma państwami (w 1569
r.), z inicjatywy Stanisława Staszica
wzniesiono w Lublinie w 1826 r.
pomnik Unii Lubelskiej. Pomnik
ten stoi na centralnym placu, który
dziś nosi nazwę Placu Litewskiego,
w miejscu obozowiska posłów z
Litwy przybylych na sejm unijny.
Niedługo po podpisaniu unii, a
dokładnie to w dnia 19 lipca 1569 r.
w Lublinie, hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi II Augustowi
złożył książe pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern, opisany w
utworze Jana Kochanowskiego zatytułowanym : «Proporzec albo
hold pruski».
Czasy jagiellońskie, to okres
świetności Lublina, który skończył
się po rozbiorze Polski. Jednakże
Lublin odegrał jeszcze niejednokrotnie ważną rolę w życiu Polski.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Dwukrotnie Lublin mianowano
stolicą państwa polskiego. Po raz
pierwszy, gdy w 1918 r. utworzony
Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele ogłosił w Lublinie
swój manifest (w sali pałacu Lubomirskich, inaczej poradziwiłłowskim przy Placu Litewskim).
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Pa%C5%
82ac_Lubomirskich_w_Lublinie
Powtórnie po II wojnie światowej,
kiedy to z inicjatywy strony rosyjskiej powstał również tymczasowy
organ władzy pod nazwą Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego
(PKWN) uznany oficjalnie przez
ZSRR w dniu 1 sierpnia 1944 r.
Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę w 1918 r. powstawały
w Lublinie nie tylko państwowe
organy administracyjne, lecz także
instytucje kulturalne, naukowe i
oświatowe, jak np. Katolicki UniCiąg dalszy s.61
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Ważny odcinek S7 w Małopolsce
oddany do ruchu!
Kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej S7 na
odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma. Udostępniona do ruchu 4 października
2021 r. inwestycja ma 13,1 km
długości, dwie jezdnie po dwa
pasy ruchu w każdą stronę, z
pozostawioną rezerwą na budowę trzeciego pasa.
Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych naszego kraju.
Połączy trójmiejskie porty, a
także port w Elblągu, który zyska dostęp do morza dzięki
przekopowi Mierzei Wiślanej i
budowie kanału żeglugowego, z
południem Polski. To droga o
dużym znaczeniu gospodarczym
i turystycznym. Dzięki jej realizacji znacząco poprawi się też
bezpieczeństwo ruchu drogowe-

go - powiedział minister infra- S7 z istniejącym układem komustruktury Andrzej Adamczyk.
nikacyjnym oraz obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspreW ramach zadania wybudo- sowej i dróg krzyżujących się z
wane zostały dwa węzły: Szcze- nią, wraz z wykonaniem korekty
panowice i Widoma. Z oby- przebiegu tych dróg na odcindwóch węzłów zjechać będzie kach dojazdów do obiektów. W
można na drogę krajową nr 7. ramach budowy wykonano elePowstało 10 wiaduktów, cztery menty odwodnienia drogi i
przejścia dla zwierząt, trzy prze- obiekty towarzyszące, drogi dojazdy gospodarcze pod S7 i esta- jazdowe, urządzenia bezpiekada w Szczepanowicach, która czeństwa ruchu oraz infrastrukjest najdłuższym obiektem inży- tury technicznej.
nierskim na tym odcinku, o długości ponad 680 m. Nowy
Wykonawcą prac była firma
obiekt przebiega nad linią kole- Mota-Engil Central Europe.
jową, drogami powiatowymi i Koszt inwestycji to ponad 508
rzeką Szreniawą.
mln zł, a gwarancja na wykonane prace wynosi 10 lat.
Zakres
inwestycji obejmował budowę drogi
Szymon Huptyś
ekspresowej S7 z dzielącym
Ministerstwo Infrastruktury
pasem ziemnym oraz pasami
Rzeczypospolitej Polskiej
awaryjnymi, a także budowę
węzłów drogowych łączących

Lepszy dostęp do kolei
w województwie świętokrzyskim
PKP Polskie Linie
Kolejowe SA ogłosiły
przetargi na modernizację stacji i przystanków kolejowych w województwie świętokrzyskim.

To kolejne inwestycje na
trasach z Kielc do Buska-Zdroju
i Częstochowy, które poprawiają komfort podróżowania pociągami w regionie oraz w relacjach międzyregionalnych. Prace będą realizowane w ramach
Rządowego programu budowy
lub modernizacji przystanków
kolejowych na lata 2021-2025.
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Przebudowa peronów w
Dębskiej Woli, Włoszczowicach
i Małogoszczu to kolejna inwestycja w województwie świętokrzyskim, która zapewnieni
mieszkańcom mniejszych miejscowości dostęp do kolei bez
barier. Dzięki Programowi Przystankowemu, polski rząd przeznaczy do 2025 roku miliard zł
na budowę i modernizację przy-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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stanków w całym kraju – po- maniowe, które pozwoliły na
wiedział wiceminister infra- powrót połączeń pasażerskich
struktury Andrzej Bittel.
na linię do Buska-Zdroju. Prace
z programu przystankoweInwestycje
realizowane go zapewnią oczekiwany stanprzez PKP Polskie Linie Kole- dard obsługi podróżnych na
jowe SA z udziałem środków kolejnych peronach.
unijnych i budżetowych podnoszą komfort i bezpieczeństwo
Wygodniejsze podróże
podróży koleją w wojewódzze stacji Małogoszcz
twie świętokrzyskim. Kolejne
programy inwestycyjne: Kolej
Plus i Rządowy program budoWygodniejszy dostęp do
wy lub modernizacji przystan- kolei zyskają mieszkańcy miaków kolejowych na lata 2021 – sta Małogoszcz w powiecie ję2025 zwiększą możliwości ko- drzejowskim, skąd można pojerzystania z najbardziej ekolo- chać w kierunku Kielc, Częstogicznego środka transportu ja- chowy i Katowic. Peron wyspokim jest kolej – stwierdził Ire- wy zostanie podwyższony, by
neusz Merchel, prezes Zarządu ułatwić podróżnym wsiadanie i
PKP Polskich Linii Kolejowych wysiadanie z pociągów.
SA.
Zamontowana zostanie nowa wiata, ławki, czytelne oznaZnów w podróż
pociągiem do Kielc i kowanie i tablice informacyjne.
Jasne, energooszczędne oświeBuska-Zdroju
tlenie LED ułatwi orientację po
zmroku. Dla osób o ograniczoNa linii z Kielc do Buska- nej możliwości poruszania się
Zdroju PKP PLK odbudują pe- dostępne będzie bezpieczne
rony wyspowe na stacji Włosz- przejście w poziomie szyn. Na
czowice i przystanku Dębska potrzeby rowerzystów ustawioWola, co umożliwi zatrzymanie ne zostaną stojaki rowerowe.
się tam składów pasażerskich.
Po latach mieszkańcy powiatów
Obecnie na świętokrzyskim
pińczowskiego i kieleckiego odcinku linii Kielce – Częstoznów zyskają możliwość korzy- chowa – Fosowskie specjalna
stania z peronów na linii w co- maszyna poprawia tor na szlaku
dziennych i okazjonalnych po- Piekoszów – Małogoszcz.
dróżach. Na peronach ustawione zostaną wiaty, ławki i tablice
Dla podróżnych zmienia się
z rozkładem jazdy. Osoby o przystanek Wierna Rzeka, który
ograniczonej możliwości poru- po przebudowie zapewni komszania się bez problemu dotrą fortowy dostęp do pociągów
na peron dzięki pochylniom. okolicznym mieszkańcom. SysAntypoślizgowa nawierzchnia i tematyczne prace pozwalają
funkcjonalne oświetlenie LED utrzymać właściwe parametry
umożliwi bezpieczne porusza- linii kolejowej, a tym samym
nie się także po zmroku. W po- atrakcyjne podróże pociągiem i
bliżu zamontowane zostaną sto- sprawny przewóz towarów.
jaki na rowery.
Od 2018 r. PLK realizują na
linii i przystankach prace utrzy-
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Rządowy Program dla
lepszej komunikacji
kolejowej
W maju br. Rada Ministrów
przyjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na
lata 2021-2025”, przedłożoną
przez Ministra Infrastruktury.
Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu
oraz wspieranie polskiej gospodarki.
Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym
dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną
wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie
przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.
W „Rządowym programie
budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata
2021-2025” uwzględniono 355
lokalizacji w całej Polsce. Na
liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej
182. W województwie świętokrzyskim na liście podstawowej
Programu Przystankowego jest
9 lokalizacji: Stawiany Pińczowskie,
Dębska
Wola,
Włoszczowice, Grochowiska,
Nida, Kije, Brzeziny na linii
kolejowej Kielce – BuskoZdrój, Małogoszcz i Rykoszyn
na linii Kielce – Częstochowa.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Powstanie Park Logistyczny
w Małaszewiczach
Urząd Wojewódzki w Lublinie wydal decyzję o pozwoleniu na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze. Inwestycja,
którą realizuje PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy ze
spółką Cargotor, umożliwi
zwiększenie obrotu towarowego, prowadzonego pomiędzy
państwami Europy i Azji.
Przejście graniczne między
Europą i Azją jest najważniejszym punktem na mapie Nowego Jedwabnego Szlaku. Zwiększenie jego możliwości przepustowych z założenia powinno
zapewnić miejsca pracy, przyczynić się do rozwoju gospodarczego w oparciu o zielone środki transportu, doprowadzić do
wzrostu
konkurencyjności
transportowej kraju oraz zwiększyć dochody podatkowe dla
budżetu państwa oraz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Wydanie pozwolenia na
budowę to krok milowy w przygotowaniach do stworzenia Parku Logistycznego w Małaszewiczach. PKP Polskie Linie
Kolejowe i spółka Cargotor są
przygotowane do rozpoczęcia
prac w terenie. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do
końca tę niezwykle ważną dla
polskiej gospodarki oraz Polski
wschodniej inwestycję – stwierdził wiceminister infrastruktury
Andrzej Bittel.
Park Logistyczny Małaszewicze, który powstanie na terenach gmin Terespol, Zalesie i
Piszczac, docelowo ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym
w Europie. To kluczowe miej-

sce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze
Starym Kontynentem. Właśnie
tędy do europejskich odbiorców
trafiać będą transportowane koleją ładunki z Chin, Japonii czy
Korei Południowej.
Z radością przyjmuję decyzję Wojewody Lubelskiego w
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi
to kolejny krok w kierunku dalszego umocnienia Państwa Polskiego na terenach stanowiących granicę państwową i granicę zewnętrzną Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Sokolewicz, prezes spółki Cargotor.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenie

w sprawie bezpodstawnych zarzutów NIK
Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża głęboki sprzeciw
wobec próby podważenia przez
Najwyższą Izbę Kontroli uczciwości i wiarygodności Ewy
Błaszczyk prowadzącej klinikę
„Budzik”, w której wybudza się
pacjentów w śpiączce. Stwierdzenia, jakoby umowa z Funduszem Sprawiedliwości, który
finansuje budowę nowej kliniki,
nie zobowiązywała Ewy Błasz-

czyk do leczenia tam ludzi, są każdego mieszkańca Polski,
będzie w pełni przystosowany
nieprawdziwe.
do potrzeb takich osób i wypoWbrew stwierdzeniom NIK, sażony w najnowocześniejszy
warunki sfinansowania przez sprzęt
medycznoFundusz Sprawiedliwości nowej terapeutyczny. Zarzuty
NIK
kliniki „Budzik” w sposób jasny sformułowane w raporcie sugei
precyzyjny
zakłada- rujące, że po wybudowaniu
ją udostępnienie dla ofiar prze- ośrodka Ewa Błaszczyk nie mustępstw wysokospecjalistyczne- si tam prowadzić swojej kliniki,
go ośrodka umożliwiającego w opinii Ministerstwa Sprawieleczenie i rehabilitację osób w dliwości są nie tylko nieprawśpiączce. Ośrodek, dostępny dla
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dziwe, ale także daleko krzyw- nienia do odpowiedniej obsługi
dzące.
Funduszu Sprawiedliwości. W
rzeczywistości
ministerstwo
Informacja o wynikach kon- co roku zabiegało o środki na
troli zawiera w wielu miejscach wynagrodzenia dla dodatkowych
nieprawdziwe dane, wnioski nie- pracowników obsługujących Funpoparte faktami, stanowiska wy- dusz. Taką możliwość zablokował
kraczające poza kompetencje NIK w 2019 r. ówczesny minister fioraz insynuacje zdarzeń, które w nansów Marian Banaś, który terzeczywistości nie miały miejsca. raz, już jako prezes NIK, czyni z
tego zarzut.
Kontrolerzy NIK zarzucili
Ministerstwo Sprawiedliwości
m.in. Funduszowi Sprawiedliwości, że „dowolność i uznaniowość sprzeciwia się również próbom
w podejmowaniu decyzji o udzie- odbierania przez NIK ofiarom
laniu dofinansowania ze środków przemocy prawa do korzystania z
Funduszu Sprawiedliwości sprzy- bezpłatnego wsparcia. W raporcie
ja powstawaniu mechanizmów NIK zarzucono Funduszowi, że
korupcjogennych”. NIK nie zdefi- beneficjentem pomocy świadczoniował
jednak
rzekomych nej ze środków Funduszu była
„mechanizmów
korupcjogen- osoba zaangażowana w realizację
nych”, nie opisał, czym są i na tego zadania. Ministerstwo podczym konkretnie miałyby polegać kreśla, że chodziło o osobę pierww przypadku Funduszu Sprawie- szego kontaktu pracującą w
ośrodku pomocy, która dostała
dliwości.
bezpłatne wsparcie psychologiczW żadnym miejscu nie wska- ne, bo została ciężko pobita i trazano jakichkolwiek działań Fun- fiła do szpitala.
duszu, które skutkowałyby korupMinisterstwo Sprawiedliwości
cją. Posłużenie się tak ogólnikowym stwierdzeniem jest rażącym zapewnia, że wbrew stanowisku
przykładem insynuacji i naduży- NIK bezpłatna pomoc, finansowaciem obliczonym wyłącznie na na ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nadal będzie udzielana
uzyskanie efektu medialnego.
każdej ofierze przestępstwa, nieNIK błędnie też prezentuje zależnie od jej miejsca pracy czy
faktyczną wartość środków Fun- pozycji społecznej. Takie są boduszu Sprawiedliwości, przezna- wiem nie tylko zasady działania
czonych na pomoc ofiarom prze- Funduszu, ale przede wszystkim
stępstw, umniejszając ją ponad takie są prawa człowieka, na stradwukrotnie. Faktyczna kwota do- ży których stoi Ministerstwo
tacji przyznana ze środków Fun- Sprawiedliwości.
duszu na zadania związane z poNIK podważa też sens wypomocą osobom pokrzywdzonych
od 2018 do 2020 roku to ponad sażenia ze środków Funduszu
486 mln zł, a nie - jak w wskazał ochotniczych straży pożarnych w
NIK - 228,5 mln zł. Ministerstwo całej Polsce w nowoczesny, proSprawiedliwości nie zna powo- fesjonalny sprzęt do ratowania
dów, dla których NIK pominął zdrowia i życia ofiar wypadków,
przekazanie ponad 250 mln zł na będących w świetle prawa przezadania związane z pomocą oso- stępstwami drogowymi. Kontrolerzy w raporcie stwierdzają, że
bom pokrzywdzonym.
„działania z wypadkami drogowyNIK zarzuca też kierownictwu mi stanowiły mniej niż 10% ogółu
Ministerstwa Sprawiedliwości, że interwencji OSP”. Tymczasem w
raporcie dotyczącym
nie starało się zwiększyć zatrud- innym
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Funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ten
sam NIK wyliczył, że takich interwencji jest ponad 50 procent. NIK nie uwzględnił w raporcie tych informacji.
NIK kwestionuje zakup dla
Wojewódzkiego Szpitala im. św.
Rafała
w
Czerwonej
Górze aparatury medycznej ratującej
życie ofiar wypadków, argumentując, że… na pobliskiej drodze
nie było dużo takich zdarzeń.
Kontrolerzy nie uwzględnili informacji, że do tego szpitala trafiają ranni w wypadkach z całego
regionu. Nie umieścili także w
swoim raporcie opinii 121 lekarzy
wojewódzkich, wybitnych specjalistów, potwierdzających zasadność kupowania przez Fundusz
Sprawiedliwości takiego sprzętu.
NIK uznał też, że Fundusz
Sprawiedliwości niezgodnie z
prawem unieważnił część konkursów bez podania motywów takich
decyzji. Ministerstwo wyjaśnia,
że w przypadku 13 konkursów nie
złożono ani jednej oferty, dlatego
decyzja o ich unieważnieniu była
oczywista.
Z nieznanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości powodów
NIK nie uwzględnił w końcowym
raporcie wyjaśnień resortu, nie
usunął oczywistych nieprawdziwych informacji, ani nie skorygował sprzecznych danych, co sprawia, że w opinii Ministerstwa
Sprawiedliwości raport pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli nie
spełnia podstawowych norm rzetelności.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
Od Redakcji:
Oświadczenie otrzymaliśmy 01 października 2021.
Red.
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Minister Mariusz Kamiński spotkał się
z Ylvą Johansson
– unijną Komisarz do Spraw Wewnętrznych

Minister Mariusz Kamiński spotkał się dzisiaj (30
września br.) z Ylvą Johansson – unijną Komisarz do
Spraw Wewnętrznych, żeby
przedyskutować sytuację kryzysu wywołanego działaniami
hybrydowymi Białorusi, prowadzonymi przeciwko państwom Unii Europejskiej:
przede wszystkim Polsce, Litwie i Łotwie. W ramach tych
działań białoruski reżim dopuszcza się instrumentalnego
wykorzystania migrantów w
celu destabilizacji sytuacji w
tych państwach i wywarcia na
nie presji politycznej.
Komisarz Johansson podzieliła stanowisko Polski,
zgodnie z którym działania Białorusi muszą spotkać się ze stanowczą odpowiedzią państw
członkowskich UE, pozwalającą zapobiec dalszej eskalacji
sytuacji na granicy. Wskazała
również, że państwa członkowskie mają prawo i obowiązek
ochrony swoich granic, stano-

wiących zewnętrzne granice
Unii.
Minister Mariusz Kamiński
przekazał podczas spotkania
informacje na temat obecnej
sytuacji na granicy polskobiałoruskiej oraz działań podejmowanych przez polski rząd w
celu zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii
Europejskiej i powstrzymania
dalszych działań reżimu Łukaszenki. Minister podkreślił, że
Polska zapobiega nielegalnym
przekroczeniom granicy przez
migrantów kierowanych na granicę przez białoruskie służby.
Szef MSWiA zaznaczył
również, że Polska od początku
kryzysu aktywnie współpracuje
z Agencją Frontex poprzez bieżącą wymianę informacji i zasilanie Agencji danymi na temat
sytuacji na polskim odcinku
granicy zewnętrznej. Polska
także aktywnie niesie pomoc
innym państwom znajdującym
się pod presją migracyjną, m.in.
zaangażowała niezbędne zasoby
sprzętowe i ludzkie w ramach
operacji Frontexu na Litwie.

Pozostaje także w bieżącym
kontakcie z kierownictwem
Agencji.
Jak podkreślił minister Mariusz Kamiński, Polska udziela
ochrony międzynarodowej osobom uciekającym z obszarów
objętych prześladowaniami lub
działaniami wojennymi. Znamiennymi przykładami takiej
pomocy są tysiące wiz humanitarnych wydanych dla Białorusinów prześladowanych przez
reżim Łukaszenki oraz ewakuacja ok. 1300 uchodźców z
Afganistanu, którzy uratowani
zostali przed realnym zagrożeniem życia i którym umożliwiono ubieganie się o ochronę międzynarodową w Polsce.
Komisarz Ylva Johansson
podziękowała ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za przekazanie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji na
granicy polsko-białoruskiej.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Światowy Dzień Morza 2021
Światowy Dzień Morza jest
obchodzony w ostatni czwartek
września, który w tym roku wypada 30 września. Tegoroczne

obchody są szczególne ze
względu na ogłoszenie roku
2021 przez Międzynarodową
Organizację Morską (IMO) rokiem działań na rzecz maryna-
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rzy, którzy zwłaszcza w okresie
pandemii COVID-19 pełnią rolę
kluczowych pracowników w
procesie utrzymania globalnych
łańcuchów dostaw. Polska włą-
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czyła się w akcję podświetlania
na niebiesko budynków instytucji powiązanych z gospodarką
morską. Udział w wydarzeniu
zadeklarowały m.in. Uniwersytet Morski w Gdyni, Port Gdynia, Urząd Morski w Gdyni,
Akademia Morska w Szczecinie
czy Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.
Polska posiada bogate tradycje związane z morzem. Z tego
powodu zgłosiliśmy swoją kandydaturę do Rady IMO oraz
włączamy się w obchody Światowego Dnia Morza. Budynki
instytucji powiązanych z gospodarką morską zostały podświetlone na niebiesko. Chciałbym
równocześnie
podziękować
wszystkim marynarzom i pracownikom sektora morskiego za
ich codzienną służbę – powiedział wiceminister infrastruktury
Marek Gróbarczyk.
Hasło przewodnie tegorocznych obchodów: „Marynarze: w
centrum przyszłości żeglugi”
ma na celu zwrócenie uwagi na
ogromną rolę tej grupy zawodo-

wej obecnie i w przyszłości.
Postanowiono także zwrócić
uwagę na takie aspekty żeglugi
jak bezpieczeństwo i ochrona
życia na statkach, dobrostan
marynarzy oraz znaczenie zapewnienia odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowani
pracowników, gotowych sprostać wyzwaniom nowoczesności.
Kandydatura Polski w wyborach do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO)
Polska zgłosiła swoją kandydaturę w wyborach do Rady
Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO) na kadencję
2022-2023. Jako państwo z bogatymi tradycjami morskimi,
stale rozwijającą się gospodarką
morską, nowoczesnym systemem edukacji morskiej i zaangażowaniem eksperckim w prace na forum IMO, Polska dąży
do odgrywania coraz większej
roli w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zapewniania
bezpieczeństwa na morzu i za-

pobiegania
środowiska
statki.

zanieczyszczaniu
morskiego przez

Polska ratyfikowała i wprowadziła w życie większość konwencji międzynarodowych i
innych instrumentów opracowanych przez IMO. Polscy eksperci są współautorami części zapisów Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie
wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia
wacht (Konwencja STCW), kursów modelowych IMO (m.in.
ETO i ECDIS) oraz regularnie
biorą udział w pracach komitetów, podkomitetów i grup roboczych. Jednym z polskich priorytetów na forum IMO jest dostosowanie prawodawstwa do
współczesnych realiów dynamicznego rozwoju technologicznego transportu morskiego.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Sądeczanka coraz bliżej realizacji
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad złożyła
wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Krakowie o wydanie decyzji
środowiskowej dla budowy drugiego odcinka drogi krajowej nr
75 od Brzeska do Nowego Sącza. Wniosek ten złożony został
wraz z raportem oddziaływania
na środowisko i niezbędnymi
mapami obszaru, na którym będzie realizowana droga.
Dla pierwszego odcinka DK75
Brzesko – Nowy Sącz 23 wrze-
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śnia 2021 r. do Wojewody Małopolskiego został złożony
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do
budowy Sądeczanki za nami.
Droga krajowa nr 75 łącząca
Brzesko z Nowym Sączem musi
powstać na całym przebiegu.
Aby tak się stało, potrzebna jest
zgoda wszystkich zainteresowanych stron. Liczymy na konstruktywną postawę samorządów i organizacji społecznych –
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powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Drugi odcinek drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz
będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około
50 km. Każda z jedni będzie
miała po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów.
Wariant przebiegu drogi,
który został zarekomendowany,
powstał w wyniku optymalizacji
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prac projektowych, prowadzonych od ponad 36 miesięcy w
dwóch stadiach: korytarzowego
(SK) i techniczno-ekonomicznośrodowiskowego (STEŚ). Wybór wariantu rekomendowanego,
a także dwóch alternatywnych,
poprzedzony został analizami
korytarza od Brzeska do Nowego Sącza o szerokości prawie 20
km, a także licznymi spotkaniami z mieszkańcami i samorząda-

mi. Końcowy wybór wariantów
poprzedziły także dwa spotkania: organizowane przez krakowski oddział GDDKiA posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z 21 lipca
2020 roku, a także organizowane przez centralę GDDKiA w
Warszawie posiedzenie Komisji
Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z 5 stycznia 2021 roku.
Na każdym z tych spotkań

przedstawiciele
zaproszonych
gmin i instytucji mogli przedstawić swoje postulaty i wnioski co
do przebiegu trasy.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceminister Bartosz Grodecki oraz szef Agencji Frontex

z wizytą na granicy polsko-białoruskiej

Wiceminister Bartosz Grodecki oraz Fabrice Leggeri –
Dyrektor Wykonawczy Agencji Frontex przebywali dzisiaj
(4 października br.) z wizytą
na
granicy
polskobiałoruskiej. W wizycie wziął
również udział gen. bryg. SG
Grzegorz Niemiec – zastępca
komendanta głównego Straży
Granicznej.
Wizyta miała na celu przedstawienie trudnej sytuacji na
tym odcinku granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Sytuacja
ta jest wynikiem działań hybrydowych reżimu białoruskiego i
wymaga nadzwyczajnych środków w zakresie wzmocnienia
ochrony granic oraz zapewnienia
bezpieczeństwa
strefy
Schengen.

Wiceminister Bartosz Grodecki przekazał podczas wizyty
informacje na temat obecnej
sytuacji na granicy polskobiałoruskiej oraz działań podejmowanych przez polski rząd w
celu zapewnienia bezpieczeństwa granicy i powstrzymania
dalszych działań reżimu Łukaszenki. Podkreślił także, że Polska zapobiega nielegalnym
przekroczeniom granicy przez
migrantów kierowanych na granicę przez białoruskie służby.
Fabrice Leggeri – Dyrektor
Wykonawczy Agencji Frontex
zapoznał się z działaniami Straży Granicznej i był pod wrażeniem środków wykorzystanych
do odpowiedniego zabezpieczenia granicy. Podziękował również Polsce za współpracę z

Agencją Frontex od początku
kryzysu oraz bieżącą wymianę
informacji i dostarczanie Agencji danych na temat sytuacji na
polskim odcinku granicy zewnętrznej UE. Polska aktywnie
pomagała także innym krajom
znajdującym się pod presją migracyjną. Między innymi udostępniła
niezbędny
sprzęt
i funkcjonariuszy na potrzeby
operacji Frontexu na Litwie.
Wizyta na wschodniej granicy Polski jest wynikiem codziennej współpracy pomiędzy
kierownictwem Agencji Frontex
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Zakończono modernizację jazów
na Odrze w województwie opolskim
westycji wyniósł ponad 107 mln
Zakończyła się moderniza- złotych.
cja jazów na Odrze w wojeŻegluga rzeczna to najbarwództwie opolskim. Koszt in- dziej ekologiczny rodzaj trans-
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portu. Do sprawnego funkcjonowania wymaga jednak ograniczenia wahań poziomu wody.
Dzięki zakończonej moderniza-
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cji jazów odrzańskich będziemy
w stanie zarówno rekompensować niedobór wody w trakcie
suszy, jak i powstrzymywać
część fali wezbraniowej w trakcie powodzi – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz
Witkowski.
Projekt
pod
nazwą
„Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie
RZGW Gliwice – woj. opolskie
(etap I)” obejmował przebudowę trzech istniejących jazów
sektorowych na stopniach wodnych Januszkowice, Wróblin i
Zwanowice na jazy klapowe z

napędem hydraulicznym oraz
automatycznym i zdalnym sterowaniem. W ramach inwestycji
wybudowano lub przebudowano
także obiekty towarzyszące,
m.in. przepławki dla ryb, tamy
rozdzielcze, ubezpieczenia brzegowe, ubezpieczenia poszurów,
kładki technologiczne, sterownie i maszynownie.
Dzięki inwestycji będzie
możliwe zapewnienie stałego
poziomu piętrzenia wody na
Odrze, co poprawi parametry
żeglugowe. Ponadto podniesie
się poziom ochrony przeciwpowodziowej – w przypadku wez-

brań jazy klapowe będą mogły
być zamykane, co wpłynie na
zmniejszenie skutków powodzi.
Nowa infrastruktura pozwali
także na poprawę dobrostanu
zwierząt – przepławki ułatwią
migracje ryb, a woda będzie
lepiej napowietrzona.
Prace budowlane wykonała firma PORR SA.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Wspólny komunikat
reprezentatywnych związków zawodowych
działających w wymiarze sprawiedliwości
i Ministerstwa Sprawiedliwości
Wczoraj (4 października br.)
na prośbę głównych organizacji
związkowych odbyło się spotkanie robocze z Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Michałem Wosiem. W rozmowach brali udział przedstawiciele
NSZZ “Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum
Związków Zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości. Podpisane porozumienie
przewiduje min. środki na dodatki motywacyjne dla pracowników sądów.
Tematem spotkania były
m.in. zagadnienia związane ze
wskaźnikiem waloryzacji wzrostu wynagrodzeń pracowników
sądownictwa w 2022 r. oraz zasady rozdysponowania środków
przeznaczonych w projekcie
ustawy okołobudżetowej na 2021
r. na utworzenie dodatkowego
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funduszu motywacyjnego. Ustalono, że wyniesie on 6% funduszu wynagrodzeń na 2021 r.
Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało poparcie dla
postulatu 12% wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników
sądownictwa powszechnego.
Poruszono również kwestie
związane z przeciwdziałaniem
pojawiającym się przypadkom
mobbingu w sądach. Mówiono o
zasadach działania Zespołu do
spraw przeciwdziałania mobbingowi i prowadzeniu skutecznej
profilaktyki.
Wspólnie podkreślono konieczności zwiększenia liczby
etatów w sądach. Ministerstwo
poinformowało o pozostawieniu
429 czasowych etatów urzędniczych w sądownictwie, uzyskaniu 200 nowych etatów w sądach
oraz 150 nowych etatów asystenta prokuratora.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Ministerstwo i strona związkowa zobowiązały się do cyklicznych spotkań dla omawiania
problemów nurtujących pracowników sądownictwa i szukania na
bieżąco najlepszych rozwiązań.
W wyniku podjętego dialogu
strony podpisały porozumienie,
którego treść publikujemy w załączeniu.
MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i
Prokuratury
(NSZZ
“Solidarność”) NSZZPWS RP z
siedzibą
w
Poznaniu
(Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków)
Zawodowych
ZZPWS RP z siedzibą w Warszawie (Forum Związków Zawodowych)
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Oświadczenie
Ministerstwa Sprawiedliwości
w sprawie wyroku TSUE
Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej to kolejny
przykład politycznych działań podejmowanych wbrew
zapisom traktatów Unii Europejskiej. System przenoszenia sędziów, bez ich zgody, między wydziałami tego
samego sądu działał w Polsce przez dziesiątki lat. Nie
budził zastrzeżeń ani Komisji Europejskiej, ani TSUE,
ani byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marka Safjana. Teraz nagle
sprawa ta służy paraliżowaniu polskiego sądownictwa.
TSUE nie wziął pod uwagę wprowadzonych zmian,
które pozytywnie wpływają
na niezawisłość i niezależność sędziów. Do 2017 r. prezesi sądów mieli całkowitą
swobodę w przenoszeniu sędziów między wydziałami.
Zmiany zainicjowane przez
Ministerstwo Sprawiedliwości sprawiły, że obecnie sędziego można przenieść bez
jego zgody do innego wydziału tylko w przypadkach
ściśle określonych w ustawie
– Prawo o ustroju sądów powszechnym. Takim przypadkiem, dotyczącym sędziego
Waldemara Żurka, jest sytuacja, gdy przeniesienie następuje do wydziału, w którym

rozpoznaje się sprawy z tego
samego zakresu. Sędzia Waldemar Żurek został bowiem
przeniesiony jedynie z wydziału cywilnego II instancji
do wydziału cywilnego I instancji.
Należy podkreślić, że sędziowie sądów powszechnych są powoływani na stanowiska sędziego sądu rejonowego, sądu okręgowego
lub sądu apelacyjnego, a nie
do konkretnego wydziału. Za
funkcjonowanie sądu, w tym
za politykę kadrową, odpowiada jego prezes. Podejmując decyzję o przeniesieniu
sędziego do innego wydziału
musi uwzględnić specjalizację sędziów w rozpoznawaniu
rodzajów spraw, konieczność
zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

sprawy w pierwszej instancji.
Decyzja była podyktowana
dobrem wymiaru sprawiedliwości i chęcią usprawnienia
postępowań.
Twierdzenie o rzekomym
zamachu na niezawisłość sędziowską jest kolejnym przykładem na to, że TSUE – do
którego powoływani są nominaci rządów – nie jest sądem
lecz organem politycznym
Unii Europejskiej. Wykorzystywany jest do agresji na
rząd RP i paraliżowania naszego wymiaru sprawiedliwości.
TSUE nie może zastępować krajowych sądów konstytucyjnych, ponieważ nie
ma do tego kompetencji. Wydając dzisiejszy wyrok, naruszył traktaty i umożliwił sędziom z upolitycznionych
stowarzyszeń sędziowskich
podważanie ustroju Polski.
Prowadzi to do anarchizacji
wymiaru sprawiedliwości poprzez podważanie wydanych
zgodnie z prawem wyroków
sądowych. To działania na
szkodę Polaków, ponieważ
uderzają w zasadę pewności
prawa i trwałości orzeczeń
sądowych.

Zastosowana wobec sędziego Waldemara Żurka
zmiana zakresu czynności
służbowych wynikała z potrzeby wzmocnienia kadrowego wydziału sądu okręgowego pierwszej instancji. Po- Ministerstwo Sprawiedliwości
wszechnie znane jest znaczne
Rzeczypospolitej Polskiej
obciążenie orzecznicze sądów
i wydziałów rozpoznających
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Rozmowy wiceministra Michała Wosia
z delegacją resortu sprawiedliwości Ukrainy
W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia z delegacją ukraińską, na czele z wiceminister
sprawiedliwości Ukrainy Oleną
Vysotską, odpowiedzialną za
politykę penitencjarną swego
kraju.
Jesteśmy
zainteresowani
współpracą i wymianą doświadczeń dotyczących systemów
penitencjarnych w obu krajach.
Pracujemy też w porozumieniu
ze stroną ukraińską nad projektem umowy o wzajemnym wykonywaniu kar. Liczymy na zainteresowanie nim ukraińskiego
resortu sprawiedliwości – powiedział wiceminister Michał
Woś.
Wiceminister Olena Vysotska szczególnie interesowała się
funkcjonowaniem systemu penitencjarnego w Polsce, w tym
pracą więźniów i stosowaniem
alternatywnych rodzajów kar
wobec kary więzienia oraz skutecznością resocjalizacji skazanych.

Na Ukrainie trwa reforma.
Polskie doświadczenia są dla
nas cenne tym bardziej, że nasze
systemy są do siebie podobne –
stwierdziła.
Wiceminister dziękowała za
możliwość wizyty w Areszcie
Śledczym Warszawa-Białołęka,
dzięki czemu mogła przyjrzeć
się pracy osadzonych. Dyrektor
Generalny Służby Więziennej
gen. Jacek Kitliński przedstawił
gościom z Ukrainy zasady zarządzania instytucjami penitencjarnymi.
Wiceminister pytała także m.in.
o skuteczność stosowanych w
Polsce kar wolnościowych.
Obecne kierownictwo resortu sprawiedliwości prowadzi
surowszą niż poprzednie rządy
politykę dotyczącą kar za najcięższe i najbardziej brutalne
przestępstwa. Jednocześnie jednak rozszerzyliśmy możliwość
orzekania przez sądy kar alternatywnych – podkreślił wiceminister Michał Woś.
Jako przykład sukcesu w tej
dziedzinie podał najnowocze-

śniejszy w Europie System Dozoru Elektronicznego, który zapewnia bezpieczeństwo i oznacza duże oszczędności dla podatnika.
Utrzymanie skazanego w
systemie dozoru elektronicznego
jest niemal pięciokrotnie tańsze
niż koszt pobytu przestępcy w
zakładzie karnym. Obecnie karę
w SDE odbywa ponad 7 tys.
osób na dobę.
Bardzo zależało nam np., by
w taki sposób odbywały karę
osoby niepłacące alimentów.
Dzięki systemowi mogą pracować i spłacają zaległości finansowe wobec rodziny – powiedział Michał Woś.
Delegacja ukraińska zapozna
się też podczas wizyty m.in. z
pracą ośrodków kuratorskich dla
nieletnich i działaniem Aresztu
Śledczego w Radomiu.
Goście zwiedzą również Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Via Carpatia coraz dłuższa
gi ekspresowej S19 od Lasów całego szlaku Via Carpatia na
11 października 2021 r. Janowskich do Zdziar.
terenie Polski. Naszym celem
został udostępniony do ruchu
jest, by nowoczesna droga
kolejny fragment trasy Via
Z każdym oddanym od- połączyła północną i połuCarpatia na Podkarpaciu, czy- cinkiem, podpisaną umową i dniową część Unii Europejli mający 9,3 km odcinek dro- ogłoszonym przetargiem zbli- skiej wzdłuż jej wschodniej
żamy się do zrealizowania granicy - powiedział minister
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Wykonawcą inwestycji o sko-mazurskie, mazowieckie,
infrastruktury Andrzej Adamwartości ponad 236 mln zł lubelskie i podkarpackie.
czyk.
było konsorcjum firm StraNa Podkarpaciu trasa bęS19 Lasy Janowskie - bag i Strabag Infrastruktura
dzie
miała prawie 170 km
Południe.
Zdziary
długości. Dzięki tej inwestycji
Rzeszów zyska połączenie
Via Carpatia
Na tym 9,3 kilometrowym
drogą ekspresową S19 nie
fragmencie drogi ekspresowej
Droga ekspresowa S19 to tylko z Lublinem, ale również
S19 prace rozpoczęto z końcem lutego 2020 r. W ramach element budowanego między- z Warszawą za sprawą S17.
umowy wybudowano dwa narodowego szlaku Via Car- Tym samym stolica Podkarmosty, dziesięć wiaduktów, patia, łączącego północną i pacia będzie mieć nowe,
jedną kładkę dla pieszych, południową część Europy. W komfortowe i bezpieczne popiętnaście przepustów, jedną Polsce trasa ta będzie miała łączenie drogowe ze stolicą
parę MOP Bukowa (kat. I) ponad 700 km długości i Polski.
Szymon Huptyś
oraz węzeł Zdziary łączący przebiegać będzie przez wojeMinisterstwo
Infrastruktury
wództwa podlaskie, warmińS19 z DK19.
Rzeczypospolitej Polskiej
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Medal
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”
dla księdza Tomasza Kancelarczyka
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski
wręczył medal „Zasłużony dla
Wymiaru
Sprawiedliwości”
księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi, pomysłodawcy i prezesowi Fundacji Małych Stópek ze Szczecina. Fundacja od
wielu lat ratuje dzieci przed
aborcją, wspiera rodziny wychowujące niepełnosprawne
dzieci i wspiera bezdomnych.
Pomaga także rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, a zwłaszcza kobietom samotnie wychowującym
dzieci.
Fundacja Małych Stópek to
kompleksowa pomoc dla kruchego życia, to opieka nad całymi rodzinami dotkniętymi dysfunkcjami i niepełnosprawnością. Za takie działania dziękuję
księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi i całej fundacji. Dziękuję za wszechstronną edukację,
za to, że walczycie z dehumanizacją poprzez edukację w szkołach, za wystawy, aplikacje z
duchową adopcją, za ,,raban”,

który robicie podczas Marszu
dla Życia – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin
Romanowski.
Podkreślił, że wszystkie
działania fundacji na rzecz ocalenia życia najsłabszym są godne najwyższej pochwały.
Ministerstwo Sprawiedliwości stało, stoi i będzie stać za
konstytucyjnym prawem do życia – zapewnił Marcin Romanowski.

Fundacja Małych Stópek
powstała 5 kwietnia 2012 r. w
Szczecinie z inicjatywy ks. Tomasza Kancelarczyka. Działalność Fundacji koncentruje się na
świadczeniu pomocy kobietom rozważającym dokonanie
aborcji. Poza świadczeniem
wsparcia materialnego oraz psychologicznego, fundacja prowadzi również działalność edukacyjną oraz promującą wartość
ludzkiego życia.

Kompleksowa pomoc potrzebującym

Aktywizacja młodzieży

Prowadzona przez ks. Tomasza Kancelarczyka Fundacja
Małych Stópek stoi na straży
poszanowania i ochrony przyrodzonej godności człowieka oraz
ludzkiego życia na każdym jego
etapie. Pracownicy Fundacji
Małych Stópek oraz związani z
nią wolontariusze każdego dnia
stoją na straży art. 30 oraz art.
38 Konstytucji RP, które chronią godności człowieka i życia
ludzkiego.

Fundacja Małych Stópek
zrzesza szerokie grono młodych
osób, które jako wolontariusze
przyczyniają się do niesienia
pomocy potrzebującym oraz
angażują się w inicjatywy edukacyjne. Aktywizuje młodzież,
która czerpiąc z dobrych wzorców kształtuje swoją postawę
oraz nabywa umiejętność świadczenia bezinteresownej pomocy.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Odznaczenia i nagrody
dla nauczycieli zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich
Nauczyciele, wychowawcy,
psychologowie - pracownicy
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymali z
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okazji Dnia Edukacji Narodowej
medale i nagrody za wyjątkową
pracę. Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, wręczając
razem z wiceministrem edukacji
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i nauki Tomaszem Rzymkowskim te wyróżnienia, mówił o
nadchodzącej wielkiej reformie
sytemu resocjalizacji nieletnich.
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Dziękujemy za wyjątkowe
poświęcenie nauczycielom i wychowawcom z zakładów poprawczych oraz schronisk dla
nieletnich. Aby dać im dodatkowe narzędzia i pomóc w skutecznej resocjalizacji, a właściwie – socjalizacji wychowanków, mamy gotowy projekt
zmiany ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich. Ta wielka reforma powinna wejść w
życie już w przyszłym roku –
powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Podkreślił, że nowe przepisy
zmienią system, który nie był
reformowany od blisko 40 lat.
Te rozwiązania będą służyć także osobom nieletnim, bo dzięki
reformie osoby, które pierwszy
raz weszły w konflikt z prawem,
nie będą przebywać razem z
mocno
zdemoralizowanymi
młodymi ludźmi, sprawcami
najcięższych przestępstw.
W przypadku drobnych wykroczeń popełnionych przez nieletnich w większym stopniu wykorzystamy takie środki wychowawcze, jak choćby prace społeczne - grabienie liści czy
sprzątanie szkoły zlecone przez
dyrektora, nie tylko środki karne
– podkreślił wiceminister.
Jednak nie oznacza to pobłażliwości wobec zdemoralizowanych sprawców ciężkich
przestępstw. Dzięki nowym
przepisom np. badania na obecność alkoholu czy środków psy-

chotropowych we krwi w zakładach poprawczych będą mieć
podstawę ustawową.
Dziękuję za konsultacje i
wszystkie opinie na temat nowych przepisów. Jak sami podkreślacie, w tych szczególnych
miejscach, w jakich pracujecie,
wielkim sukcesem jest to, gdy
młodociani
wychowankowie
zmieniają swe życie, pracują,
zakładają rodziny i nie trafiają
do systemu penitencjarnego –
powiedział Michał Woś, gratulując wyróżnionym.
W dniu, gdy obchodzimy
rocznicę powstania Komisji
Edukacji
Narodowej,
czyli
pierwszego ministerstwa oświaty w Europie, dziękujemy za to,
że nie tylko przekazujecie swym
podopiecznym wiedzę i uczycie
ich zawodu, ale także wspomagacie proces wychowawczy lub
nawet zastępujecie rodzinę tym,
którzy na wsparcie własnych
krewnych nie mogą liczyć - powiedział wiceminister edukacji i
nauki Tomasz Rzymkowski
podczas uroczystości.
Za wzorowe wykonywanie
zawodowych obowiązków postanowieniem Prezydenta RP,
na podstawie art. 138 Konstytucji RP oraz Ustawy o orderach i
odznaczeniach,
Złotym
Medalem
za
Długoletnią Służbę na wniosek
Ministra Sprawiedliwości zostało wyróżnionych sześć osób:

1/. Halina Witczak. 2/. Waldemar Januszewski 3/. Stanisław
Owsiany 4/. Marek Szklorz 5/.
Barbara Szwed 6/. Jadwiga Pyza
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę na wniosek Ministra
Sprawiedliwości
odznaczony
został Dariusz Kołnierzak.
Natomiast decyzją Ministra
Edukacji i Nauki za szczególne
zasługi dla rozwoju oświaty i
wychowania na wniosek Ministra Sprawiedliwości Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało pięć osób:
1/. Szymon Bolik 2/. Małgorzata
Merta 3/. Wojciech Mroczkowski 4/. Marek Skowroński 5/.
Marzena Tecław
Nagrodę Ministra Sprawiedliwości otrzymały 22 osoby:
1/. Igor Chojnacki 2/. Ireneusz Drewnik 3/. Mariusz Drwal
4/. Remigiusz Flak 5/. Przemysław Frąckowiak 6/. Piotr Kaczmarek 7/. Małgorzata Kłopotowska 8/. Lidia Kozłowska-Rusin
9/. Filip Kucharzewski 10/. Barbara Kujawska 11/. Paweł Kurt
12/. Maciej Leciejewski 13/.
Jolanta Mróz 14/. Janusz Ogonowski 15/. Maciej Paź 16/. Dawid Pniewski 17/. Artur Półrolniczak 18/. Aneta Ptak 19/. Paweł Smagór 20/. Łukasz Staszewski 21/. Jolanta Szymczak
22/. Andrzej Tomczyk.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydatura Polski do Rady IMO
12 października 2021 r. odbyło się spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Morza. Międzynarodowa Organizacja Morska ogłosiła rok 2021

rokiem działań na rzecz marynarzy. W spotkaniu wzięli udział
ambasadorowie i charge d’affairs oraz inni przedstawicieli placówek dyplomatycznych państw
IMO. Obecni byli także repre-
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zentanci portów morskich, Polskiego Rejestru Statków SA
oraz polskich uczelni morskich.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył spotkanie wyrażając swoje uznanie
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dla służby marynarzy, którzy
pełnią kluczową rolę w jakże
istotnym procesie utrzymania
globalnych łańcuchów dostaw.
Polska jest krajem o wyjątkowo bogatej tradycji i historii
morskiej, która obecnie przekłada się na nowoczesną i zróżnicowaną gospodarkę morską.
Minister podkreślił konieczność
zmniejszenia
negatywnego
wpływu transportu na klimat i
środowisko oraz wskazał na
prowadzone inwestycje rozbudowy portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.
Kilka tygodni temu zakończyliśmy budowę publicznego
terminalu promowego, który
znacznie podniesie zdolności
przeładunkowe portu w Gdyni.
Wartość inwestycji to ponad
290 mln zł. Terminal jest największą od blisko 50 lat inwestycją zrealizowaną w gdyńskim porcie. Przyczyni się do
podniesienia jego pozycji na
Morzu Bałtyckim – powiedział

minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
Minister Grzegorz Witkowski podkreślił rolę, jaka pełnią
uniwersytety morskie w Gdyni i
w Szczecinie. Studiuje na nich
około 6 000 osób, w tym wiele
kobiet oraz studentów zagranicznych. W prowadzonym
przez IMO rankingu wyższych
szkół morskich uczelnia w Gdyni zajmuje czwarte miejsce na
świecie. Minister Witkowski
dodał, że Polska jest również
siedzibą Polskiego Rejestru
Statków (PRS), działającego na
rynku międzynarodowym od
ponad 80 lat. Jest to towarzystwo klasyfikacyjne statków i
jeden z dwunastu członków prestiżowego stowarzyszenia IACS
(Międzynarodowego Związku
Towarzystw
Klasyfikacyjnych).
Będąc dotychczas dwukrotnie członkiem Rady IMO w
obecnym stuleciu, chcielibyśmy
wnieść większy wkład w prace
tej organizacji w kolejnej dwuletniej kadencji. Bylibyśmy za-

szczyceni mogąc w większym
stopniu zaangażować się w proces podejmowania przez tę organizację decyzji. Wierzymy,
że nasze członkostwo w Radzie
IMO stanowiłoby wartość dodaną dla gospodarki i środowiska
morskiego – podkreślił minister
Grzegorz Witkowski.
Polska kandyduje do Rady
IMO w kategorii C na lata 2022
-2023. Nasz kraj, będąc członkiem tej organizacji od 1960
roku, jest aktywnie zaangażowany w jej działania na rzecz
zapewnienia
bezpieczeństwa
żeglugi, ułatwienia międzynarodowego ruchu morskiego, a także ochrony środowiska morskiego. Głosowanie odbędzie
się podczas 125 sesji 32. posiedzenia Rady IMO w dniach 615 grudnia 2021 r. w Londynie.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Pociągiem do samolotu w Katowicach
Na linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie rozpoczęła się budowa wiaduktu i przejścia podziemnego. Kontynuowane są prace przy peronach,
mostach i torach. Powstaje nowa
stacja Pyrzowice Lotnisko. Inwestycja realizowana przez PKP
Polskie Linie Kolejowe SA za
ponad 660 mln zł zapewni dojazd koleją do portu lotniczego
„Katowice Airport”. Projekt jest
współfinansowany z funduszy
unijnych, w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko.
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Inwestycja
przygotowuje
warunki do podróży i przewozu
towarów na lotnisko w Pyrzowicach od strony Tarnowskich Gór
lub Zawiercia. Jej efektem będzie dojazd koleją – najbardziej
ekologicznym rodzajem transportu zbiorowego - do portu lotniczego Katowice Airport.
Linia do lotniska w Pyrzowicach, realizowana z Krajowego
Programu Kolejowego jest przykładem inwestycji, która pozytywnie wpłynie na transport towarów drogą kolejową oraz lotniczą. Będzie również impulsem
do rozwoju gospodarczego re-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

gionu – powiedział wiceminister
infrastruktury Andrzej Bittel.
Kluczowym elementem inwestycji jest budowa nowej stacji Pyrzowice Lotnisko w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport. Powstaje tam
przejście podziemne, którym
podróżni bezpiecznie dostaną
się na nowo budowane perony.
Widoczna jest już część konstrukcji nowego obiektu, a także
ściany peronowe. Wcześniej
zdemontowano stare tory i przygotowano teren pod nowe.
Na odcinku od Tarnowskich Gór
do Pyrzowic demontowane są
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stare tory. Przebudowywana jest
także łącznica kolejowa Miasteczko Śląskie – Gosek. Rozpoczęła się budowa wiaduktu
kolejowego nad autostradą A1.
Rozebrano już nasyp po obu
stronach obiektu. Zakończenie
budowy wiaduktu planowane
jest na III kwartał 2022 roku.
Budowany jest też wiadukt kolejowy w Miasteczku Śląskim
nad drogą DW 908.
Na odcinku Pyrzowice Lotnisko – Siewierz instalowane są
słupy sieci trakcyjnej i budowany jest tor - to najbardziej zaawansowane prace. Równocześnie postępuje budowa mostów
nad rzekami Szeligowiec i Jordan w Siewierzu.
Na stacji Siewierz oraz przystanku Mierzęcice widać nowe
perony. Roboty realizowane są
również na stacji Zawiercie.
Powstaje Lokalne Centrum Sterowania w Siewierzu, z którego

dyżurni będą dbali o bezpieczeństwo ruchu na całej linii.
Zakończyły się prace torowe na
łącznicy oraz na moście kolejowym w Zawierciu.
Efektem inwestycji będzie
dojazd pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 minuty, a z
Tarnowskich Gór niecałe 20
minut. Podróżnym z Katowic i z
Częstochowy przejazd zajmie
ok. godzinę. Dostęp do kolei
zwiększą stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. Z
myślą o wygodzie podróżnych
zostaną zmodernizowane perony
na stacjach: Tarnowskie Góry,
Siewierz i Poręba, a w Zawierciu powstanie nowy peron.
Wszystkie będą dostosowane do
obsługi osób o ograniczonych
możliwościach poruszania się.

Projekt ma też istotne znaczenie dla zwiększenia roli kolei
jako ekologicznego transportu.
Pozytywnie wpłynie na transport towarów drogą kolejową i
lotniczą.
W ramach zadania zostanie
odbudowany
30-kilometrowy
nieczynny odcinek toru między
Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km
linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z
prędkością do 140 km/h, a towarowe do 80 km/h. Inwestycja
obejmie 59 obiektów inżynieryjnych i 38 przejazdów kolejowodrogowych.
Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w IV kwartale
2023 roku.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

O odbudowie transportu lotniczego
po pandemii COVID-19
Trwa konferencja wysokiego
szczebla Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(ICAO), której tematem jest
przyszłość światowego transportu lotniczego po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. 13
października 2021 r. w sesji plenarnej konferencji udział wziął
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
W trakcie sesji dyskutowano
o budowaniu odporności lotnictwa po kryzysie COVID-19 oraz
zapewnieniu zrównoważonego
rozwoju dla transportu lotnicze-

go. Podczas debaty podkreślono
znaczenie bezpieczeństwa oraz
odporności sektora na przyszłe
wyzwania, a także wskazywano
na działania, które umożliwią
odbudowę zaufania podróżnych
oraz przywrócą globalną mobilność.
Wiele linii lotniczych musiało zrezygnować z dotychczasowych kierunków operacji lotniczych na rzecz operowania wewnątrz swojego regionu. Myśląc
o odbudowie po COVID-19 musimy współpracować na poziomie międzynarodowym, aby
ujednolicić warunki i wymaga-
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nia dla operatorów we wszystkich regionach świata – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Pandemia może być również
wyzwaniem, aby lepiej przygotować się na podobne kryzysy w
przyszłości. Możemy sprawić,
żeby lotnictwo stało się bardziej
odporne na wyzwania zdrowotne - związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, środowiskowe - związane z wpływem lotnictwa na klimat, czy
też dotyczące bezpieczeństwa
cyfrowego – dodał minister Adamczyk.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Konferencja
wysokiego
szczebla „Reconnecting the
World” na temat COVID-19
odbywa się w dniach 12-22 października 2021 r. Z uwagi na
sytuację epidemiczną organizatorzy zdecydowali, że odbędzie

się ona w formule telekonferen- www.icao.int/Meetings/
cji. Wydarzenie poprzedza HLCC2021/Pages/default.aspx.
Zgromadzenie ICAO, które odSzymon Huptyś
będzie się w przyszłym roku.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://

Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko w sprawie dialogu
ze związkami zawodowymi pracowników
wymiaru sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości docenia i szanuje rolę pracowników sądów i prokuratur w
kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości. Dlatego zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi reprezentującymi przytłaczającą większość pracowników
wymiaru sprawiedliwości. Jest
ono powszechnie akceptowane,
poza najmniejszym, marginalnym w sądownictwie związkiem
Ad Rem, którego działania motywowane są politycznie.
Ministerstwo Sprawiedliwości pod obecnym kierownictwem konsekwentnie prowadzi
współpracę i dialog ze stroną
społeczną. W czasach rządów
Zjednoczonej Prawicy coroczne
podwyżki wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości
wyniosły w sumie 45% od 2016
r. To średnio o 1584 zł wyższa
pensja w przeliczeniu na jeden
etat. Natomiast w latach 20102015, czyli za rządów obecnej
opozycji, wynagrodzenia w ogóle nie wzrastały.
Ministerstwo Sprawiedliwości popiera postulaty zgłoszone
przez reprezentatywne związki
zawodowe, które występują w
imieniu ogółu pracowników wymiaru sprawiedliwości.
W porozumieniu zawartym
4 października br. z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”,
Ogólnopolskiego Porozumienia
str. 24

Związków Zawodowych oraz
Forum Związków Zawodowych,
Ministerstwo Sprawiedliwości
opowiedziało się za 12% wzrostem wynagrodzeń zasadniczych
pracowników sądownictwa powszechnego. Adresatem tego
postulatu jest Minister Finansów.
Porozumienie
przewiduje
również podwyżkę jeszcze w
tym roku dodatków motywacyjnych dla pracowników w wysokości 6 proc. funduszu płac. Porozumienie objęło również kwestie związane z przeciwdziałaniem mobbingowi w sądach.
Nawet jeśli są to pojedyncze
przypadki, zjawisko musi być
całkowicie zwalczone. W tym
celu komisje antymobbingowe
mają być rozszerzone o udział
strony społecznej.
Zgodnie z postulatem związkowców Ministerstwo doprowadziło również do zwiększenia
liczby etatów urzędniczych w
sądach. W sądownictwie pozostanie 429 czasowych etatów
urzędniczych, a dodatkowo uzyskanych będzie 200 nowych
etatów w sądach oraz 150 nowych etatów asystenta prokuratora. Razem daje to 779 etatów.
Reprezentatywne
związki
zawodowe doceniają działania
Ministerstwa Sprawiedliwości,
skierowane na dialog i wspólne
szukanie jak najlepszych roz-
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wiązań dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Marginalny protest w sądach organizuje jeden z najmniejszych
związków zawodowych – Ad
Rem. Jest on motywowany politycznie, o czym świadczą
wspólne wystąpienia działaczy
Ad Rem z posłami opozycji.
Akcja, która spowodowała odwołanie wokand w znikomym
odsetku sądów - ok. 2% spośród
400 sądów w całym kraju, nie
wpływa na pracę całego wymiaru sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o
szczegółową weryfikację zwolnień lekarskich udzielanych w
ostatnich dniach grupie pracowników sądów. Dobro obywateli i
dostęp do wymiaru sprawiedliwości są wartością nadrzędną.
Dlatego Ministerstwo musi reagować. W przypadku braku podstaw wystawienia zwolnień, będą podejmowane stosowne kroki
prawne.
Ministerstwo Sprawiedliwości pozostaje w dialogu z reprezentatywnymi związkami zawodowymi pracowników wymiaru
sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości
z NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa
Dziś (13 października br.) w
obecności Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro nadzorujący więziennictwo wiceminister Michał Woś podpisał aneks
do Porozumienia zawartego w
2018 r. między Ministerstwem
Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Związek reprezentował przewodniczący Czesław
Tuła.
Podpisane
porozumienie
ustala daty wprowadzenia rozwiązań oczekiwanych przez
stronę społeczną i kończy akcję
protestacyjną prowadzoną przez
związkowców.
Wsłuchujemy się w głosy
strony społecznej i staramy się
wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Po co szukać kon-

fliktów, jeżeli można dojść do
porozumienia – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator
Generalny Zbigniew Ziobro.
Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i
Pracowników
Więziennictwa
Czesław Tuła podziękował kierownictwu resortu za dialog i
osiągnięte porozumienie.
Służba Więzienna zawdzięcza ministrowi Zbigniewowi
Ziobro pierwszą w historii III
RP ustawę modernizacyjną.
Twardo negocjujemy z ministerstwem, ale udaje nam się dojść
do porozumienia. Służba pracowników i funkcjonariuszy
więziennictwa jest trudna i wymagająca poświęceń, musi być
solidnie wynagradzana – zaznaczył.

Podpisany dokument spełnia
oczekiwania związku, by dodatek za wysługę lat oraz zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, były ustalane na tak
samo korzystnych zasadach jak
dla służb mundurowych podległych MSWiA. Zmiany mają
zachęcić do jak najdłuższej pracy i służby.
W aneksie zapowiedziano
również wspólne prace Ministerstwa Sprawiedliwości i
związkowców nad przygotowaniem programu modernizacji Służby Więziennej w latach
2022-2025.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Nagrody dla zwycięzców
II edycji konkursu na plakat promujący
Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył 13 października br. nagrody laureatom konkursu na plakat promujący Międzynarodowy
Dzień Mediacji 2021. Konkurs
pomaga popularyzować wśród
uczniów mediację – skuteczną
metodę rozstrzygania sporów i

zachęca młodych ludzi do kreatywności.
Wasze wspaniałe prace pokazują , że rozumiecie, jakie są
zalety mediacji i jakie korzyści
może przynieść taki sposób rozstrzygania sporów – powiedział
Marcin Romanowski, gratulując
zwycięzcom. – Może kiedyś
sami zostaniecie mediatorami
albo w razie jakiegoś sporu za-
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miast do sądu, pójdziecie po
pomoc do mediatora.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Spośród
496 zgłoszeń komisja konkursowa pod przewodnictwem Marcina Romanowskiego wybrała 12
laureatów oraz przyznała 20
wyróżnień.
I nagrodę otrzymała 11letnia Alisa Skorikova, II na-
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groda powędrowała do Dawida stwa Sprawiedliwości przy Al.
Szypryta, a III zdobyła Lena Ujazdowskich 11 w Warszawie.
Krause.
Wyróżnieni uczniowie zrobili
sobie na jej tle pamiątkowe zdjęUżytkownicy
Facebook’a cia z wiceministrem Marcinem
wybrali w głosowaniu, w któ- Romanowskim.
Plakat 11-letniej zwyciężrym udział wzięło prawie
150 000 osób, laureata Nagrody czyni to znak rozpoznawczy
Publiczności. Zwyciężyła praca obchodzonego w październiku
Międzynarodowego Dnia MeJulii Graf.
Laureaci konkursu otrzymali diacji. 10 tys. plakatów trafi
m.in. kalendarze, w których zna- m.in. do sądów w całym kraju
lazły się zwycięskie prace oraz na posterunki policji i do Krajoobejrzeli wystawę najlepszych wej Szkoły Administracji Puplakatów, prezentowaną na blicznej jako jedna z form proogrodzeniu budynku Minister- mocji mediacji.

12 nagrodzonych prac przez
cały rok będzie przypominać też
dzięki kalendarzom o korzyściach związanych z taką formą
rozwiązywania sporów. Ponadto
plakaty będą towarzyszyć Tygodniowi Mediacji, który w tym
roku rozpoczyna się 18 października. W tym czasie w całym kraju przygotowano wiele
inicjatyw propagujących mediację.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Autostrada A4 w Krakowie
zyska trzeci pas ruchu
Obie jezdnie autostrady A4
na odcinku węzeł Balice – ulica
Kąpielowa o długości 17 km, z
uwagi na występujące na nim
duże natężenie ruchu, zostaną
poszerzone o trzeci pas, a węzły
Kraków Balice i Kraków Skawina zostaną rozbudowane. Dodatkowo zaplanowano budowę nowych obiektów inżynierskich
oraz rozbiórkę istniejących.
Autostrada A4 pełni bardzo
ważną funkcję dla Małopolski, a
jednocześnie stanowi południową obwodnicę dla Krakowa. Już
dziś duże natężenie ruchu na
tym odcinku powoduje, że trasa
wyczerpała zaplanowaną przepustowość. Rozbudowa A4 na
odcinku, na którym kierowcy
mają do dyspozycji po dwa pasy
ruchu w każdym kierunku jest
niezbędna, podobnie jak całego
ciągu od polsko-niemieckiej
granicy do Tarnowa – powie-
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dział minister infrastruktury An- dowego Portu Lotniczego Kradrzej Adamczyk.
ków-Balice.
A4 na tym odcinku została Węzeł Kraków Skawina
wybudowana w latach 19861995 w przekroju dwóch jezdni
Węzeł Kraków Skawina stapo dwa pasy ruchu z pasami nowi połączenie drogi krajowej
awaryjnymi w każdym kierun- nr 44 (ulica Skotnicka w Krakoku.
wie) z autostradą A4. Duże natężenie ruchu przekłada się na
Węzeł Kraków Balice II powstawanie niebezpiecznych
zatorów na autostradzie na odWęzeł Kraków Balice II sta- cinku od węzła Kraków Połunowi połączenie drogi woje- dnie do węzła Kraków Skawina.
wódzkiej nr 774 z autostradą A4 Jezdnie autostrady A4 zostaną
w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowane o trzeci pas ruchu,
lotniska i w miejscu skrzyżowa- a droga krajowa nr 44 będzie
nia A4 z przyszłą „Trasą Balic- miała po dwa pasy ruką”.
chu.
Rozbudowa tego węzła pozwoli na podjęcie przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich, Miasto
Kraków i zarządcę lotniska prac
przygotowawczych dotyczących
przebudowy układu drogowego
oraz modernizacji Międzynaro-
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W ramach inwestycji zaplanowano dobudowę trzeciego
pasa ruchu dla każdej jezdni A4
oraz przebudowę 29 obiektów
inżynieryjnych: 7 mostów i 22
wiaduktów. Rozbudowane zostaną dwa węzły, a trzy przebu-
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dowane (m.in. pasy wyłączenia i
włączenia, łącznice). Przewidziano ponadto wykonanie urządzeń ochrony środowiska, budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych, dróg dojazdowych, a
także przebudowę i budowę
urządzeń infrastruktury technicznej i wykonanie elementów
wyposażenia drogi: barier, ozna-

kowania, systemu zarządzania cyjne na Południowej Obwodnicy Krakowa ruszą po tym, jak
ruchem.
zostanie oddane do ruchu półOgłoszenie przetargu na nocne ekspresowe obejście miaopracowanie dokumentacji pro- sta.
jektowej przewidziano na styczeń 2022 r. Kolejnym krokiem
Szymon Huptyś
będzie uzyskanie decyzji środoMinisterstwo Infrastruktury
wiskowej, co jest planowane w
Rzeczypospolitej Polskiej
2024 r. Zatem prace moderniza-

Kolejne kilometry trasy Via Carpatia
przypieczętowane umowami
15 października 2021 r. zostały podpisane umowy na projekt i budowę dwóch odcinków
drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. To kolejne 37 kilometrów
szlaku Via Carpatia, międzynarodowego korytarza transportowego łączącego państwa bałtyckie, przez Białystok, Lublin i
Rzeszów, z południem Europy.
Umowy finalizują ostatnie
dwa z dziesięciu przetargów
ogłoszonych w 2020 r. na budowę drogi ekspresowej S19 w
województwie podlaskim.
Via Carpatia to droga życia
dla Polski wschodniej, bo likwiduje wykluczenie komunikacyjne wschodniej części naszego
kraju. Będzie swoistym silnikiem rozwoju gospodarczego
regionów przez które przebiega.
To również kręgosłup komunikacyjny państw Trójmorza –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Budujemy nowoczesną drogę, która połączy miasta Polski
wschodniej i jednocześnie część
państw Unii Europejskiej. Coś,
co jeszcze sześć lat temu pozo-

stawało w sferze marzeń, dziś bierze wykonawca na etapie
dzieje się na naszych oczach – projektu budowlanego.
powiedział wiceminister infraNa odcinku powstanie jeden
struktury Rafał Weber.
węzeł – Boćki oraz pięć wiadukOdcinki, które będą realizo- tów, sześć przejść dla zwierząt i
wane w systemie Projektuj i bu- sześć przepustów ekologicznych
duj, mają: 12,2 km — Bielsk dla małych zwierząt i płazów.
Podlaski – Boćki oraz 25 km —
Malewice - Chlebczyn. Tym S19 Malewice – Chlebczyn
To najbardziej na południe
samym w województwie podlaskim i częściowo mazowieckim wysunięty fragment S19 na Podw realizacji jest 118 km szlaku lasiu, przekraczający rzekę Bug
i wchodzący na obszar wojeVia Carpatia.
wództwa mazowieckiego w reUzyskanie decyzji o zezwo- jonie miejscowości Chlebczyn i
leniu na realizację inwestycji Sarnaki. Ominie od zachodu
wyprowadzając
drogowej (ZRID) dla obu tych Siemiatycze,
odcinków S19 planowane jest na tym samym ruch tranzytowy z
II kwartał 2023 r., natomiast miasta oraz przekroczy dolinę
zakończenie prac i oddanie dro- Bugu estakadą.
gi do użytku przewidziane jest
Na tym odcinku przewidziaw 2025 r.
no budowę 22 obiektów inżyS19 Bielsk Podlaski – Boćki nierskich, w tym 11 przejść dla
Ten ponad 12-kilometrowy zwierząt. Zaplanowano tam
odcinek dwujezdniowej drogi również dwa Miejsca Obsługi
ekspresowej wybuduje firma Podróżnych: MOP Leszczki
Strabag za prawie 310 mln zł. Wchód i MOP Leszczki Zachód
Droga będzie przystosowana do oraz dwa węzły drogowe:
ciężkiego ruchu pojazdów o do- 1/. Siemiatycze Północ, gdzie
puszczalnym nacisku do 11,5 S19 będzie krzyżować się z drotony.
Rodzaj
nawierzchni gą wojewódzką nr 690,
(betonowa czy bitumiczna) wy-
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2/. oraz Siemiatycze Południe, mln zł wybuduje firma Kolin
gdzie S19 będzie krzyżować się Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret.
z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa PodVia Carpatia
laskiego.
Szlak Via Carpatia, którego
Odcinek S19 Malewice – główną arterią w Polsce jest droChlebczyn za kwotę ponad 665 ga ekspresowa S19, to transeuropejska trasa relacji północ-

południe. Zaczyna się na Litwie.
W Polsce biegnie m.in. przez
Białystok, Lublin, Rzeszów i
dalej przez Słowację, Węgry,
Rumunię i Bułgarię aż do Grecji.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Polsko-litewskie rozmowy
o wspólnych inicjatywach
transportowych
Połączenia drogowe i kolejowe łączące Polskę i Litwę oraz
rozwój przygranicznej infrastruktury drogowej to główne
tematy omówione na spotkaniu
ministra infrastruktury Andrzeja
Adamczyka z ministrem transportu i łączności Litwy, Mariusem Skuodisem. Spotkanie w
Wilnie odbyło się 20 października 2021 r., w przeddzień międzynarodowego forum innowacji transportu „Transport i Logistyka 2050”.

Podczas rozmów Ministrowie zaprezentowali aktualny
stan realizacji transeuropejskich
drogowych tras Via Baltica i Via
Carpatia.
Szlak Via Baltica łączący
kraje bałtyckie to część międzynarodowej drogi E67. Na terenie
Polski tworzą go drogi ekspresowe S8 od Warszawy do Ostrowi
Mazowieckiej i S61 do przejścia
granicznego w Budzisku. Z ponad 320 km przyszłego szlaku
na terenie Polski kierowcy mają
już do dyspozycji blisko 193
Polsko-litewskie relacje na- km, a w realizacji jest ponad 130
pełniają się treścią i konkretny- km.
mi działaniami. Jako członkowie
UE wspólnie realizujemy proDługość drogowego międzyjekty drogowe o europejskim narodowego szlaku Via Carpatia
znaczeniu. Drogi Via Baltica i w Polce wynosi ok. 715 km.
powiązana z nią Via Carpatia Kluczową arterią stanowiącą oś
stają się faktem. Zwiększą do- tego korytarza jest droga eksprestępność wielu regionów państw sowa S19 biegnąca wzdłuż
bałtyckich. To będzie przełom wschodniej granicy naszego kranie tylko w skali Europy Środ- ju. Droga na północy poprzez
kowej ale i całej UE, na który drogę ekspresową S16 łączy się
czekało wiele pokoleń Polaków z innym kluczowym projektem
i Litwinów – powiedział mini- łączącym Litwę z Polską jakim
ster infrastruktury Andrzej Ad- jest droga ekspresowa S61, bęamczyk.
dąca częścią szlaku Via Baltica.
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Minister Adamczyk podkreślił, że położenie geopolityczne
naszych państw wymusza budowę i doskonalenie infrastruktury
transportowej w celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności sieci transportowej, a
także zwiększenia poziomu bezpieczeństwa regionu.
Budując szlak Via Carpatia
naszym celem jest uzyskanie
nowoczesnej drogi szybkiego
ruchu, która połączy północną
i południową część UE wzdłuż
jej wschodniej granicy, komunikując przy tym najbliższe nam
kraje Partnerstwa Wschodniego
– powiedział minister Andrzej
Adamczyk .
Poprawa drogowych połączeń
transgranicznych
Strony omówiły również
ustalenia grupy roboczej ds. poprawy drogowych połączeń
transgranicznych z udziałem
przedstawicieli ministerstw obu
krajów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem pierwszego posiedzenia tej
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grupy było w tym roku Ministerstwo Infrastruktury.
W najbliższym czasie zespół
techniczny złożony z przedstawicieli obu krajów będzie kontynuował prace nad przygotowaniem specyfikacji technicznej
remontu dróg i oraz parametry
dróg przewidzianych do modernizacji.
Rail Baltica i połączenie kolejowe Warszawa-Wilno
Kolejowa trasa Rail Baltica
to część transeuropejskiego kolejowego korytarza, który w
przyszłości połączy Niemcy,
Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię
oraz w dalszej perspektywie
Finlandię. Dzięki prowadzonej
modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych stan-

Ciąg dalszy ze s.1

dardów linii kolejowych obowiązujących w krajach UE. Ministrowie przedstawili stan prac
na tej linii oraz omówili możliwość uruchomienia połączenia
kolejowego Warszawa – Wilno
(z przesiadką w Kownie) w
2022 roku.
Rewizji sieci TEN-T i przepisy
Pakietu Mobilności I
Kolejną sprawą, o której
rozmawiali przedstawiciele Polski i Litwy, był proces rewizji
sieci TEN-T. W 2019 r. Polska
przekazała Komisji Europejskiej
wniosek państw, przez które
przebiegać ma trasa Via Carpatia z udzieleniem poparcia dla
idei zakwalifikowania całego
szlaku w sieci bazowej TEN-T.
Rewizja sieci TEN-T rozpoczęła

się w bieżącym roku i powinna
zakończyć się w 2023 r.
Ministrowie rozmawiali także o wspólnych działaniach na
forum UE dotyczących zmiany
niektórych przepisów regulujących międzynarodowy transport
drogowy – Pakiet Mobilności I.
Minister Adamczyk wskazał na
niespójność przyjętych w lipcu
2020 r. przepisów z Europejskim Zielonym Ładem i Strategią na rzecz Zrównoważonej i
Inteligentnej Mobilności.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

O przyszłości transportu
i logistyki w Wilnie

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w
międzynarodowym forum innowacji transportu „Transport i
Logistyka 2050”, które odbyło
się 21 października 2021 r. w
Wilnie. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Transportu i Łączności Litwy oraz
Stowarzyszenie Innowacja w
Transporcie. Misją forum jest
połączenie wysiłków instytucji
państwowych, organizacji międzynarodowych, placówek naukowych, organizacji pozarządowych, biznesu i start-up’ów na
rzecz przyśpieszenia wdrażania
innowacji w dziedzinie transportu i logistyki.
W sesji ministrów ds. transportu wzięli udział przedstawi-

ciele Polski, Litwy, Łotwy,
Ukrainy, Mołdawii i Armenii.
Podczas debaty o współpracy
międzynarodowej w transporcie
i logistyce poprzez Zielony Ład,
cyfryzację i inicjatywy transformacji sektora transportu, szeroko omówione zostały przykłady
innowacji wdrażanych w poszczególnych krajach w obszarze transportu oraz towarzyszące
temu wyzwania.
Celem przeprowadzonej debaty ministrów była wymiana
poglądów i doświadczeń poszczególnych państw oraz zdefiniowanie najistotniejszych celów, zadań i wyzwań do realizacji w ciągu najbliższej dekady
podczas wdrażania unijnej strategii Zielonego Ładu. Transformacja w kierunku neutralności

Nr 11 (111) Wieści Światowe 01 listopada 2021 r.

klimatycznej wiąże się z tworzeniem dogodnych warunków dla
rozwoju innowacyjności, zastosowania na szeroką skalę nowoczesnych technologii, w tym
rozpowszechnienia usług cyfrowych opartych o inteligentne
systemy transportowe.
Transport w XXI wieku
przeżywa prawdziwą rewolucję
technologiczną. W Polsce dynamicznie realizowane są inwestycje w ramach Krajowego Programu Kolejowego oraz Programu Budowy Dróg Krajowych.
Tworzą nową jakość infrastruktury
transportowej,
która
wzmacnia spójność społeczną,
ekonomiczną i przestrzenną kraju. Bez efektywnego transportu
nie jest możliwe przyśpieszenie
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wzrostu gospodarczego i rozwój
wymiany handlowej z zagranicą
- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Forum było również okazją
do spotkania ministra Andrzeja
Adamczyka z komisarzem UE
ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, Virginijusem Sinkeviciusem. Głównym tematem rozmowy były unijne przepisy środowiskowe w odniesieniu do
budowy drogi ekspresowej S16
w woj. warmińsko-mazurskim.
Spotkanie pozwoliło na bezpośrednią wymianę opinii i stanowisk dotyczących tej inwestycji
oraz wskazanie potencjalnych
obszarów problemowych wynikających z tych uregulowań.
Minister Adamczyk poruszył
również bieżące kwestie dotyczące niektórych przepisów o

międzynarodowym transporcie
drogowym Pakiet Mobilności I
oraz włączenia szlaku drogowego Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T.

wych Via Baltica i Via Carpatia
oraz unijnych przepisów Pakietu
Mobilności I, w tym wspólnych
działań dla wsparcia przewoźników drogowych.

Polska wypełnia zobowiązania dotyczące zbudowania nowoczesnej sieci drogowej, zgodnej z wymogami TEN-T. Jednym jej elementów jest droga
S16 przez Mazury, która wzbudza duże emocje, ponieważ prowadzi przez tereny cenne przyrodniczo - powiedział minister
infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W wielu kwestiach dotyczących transportu nasze stanowiska niezmiennie się pokrywają.
Kluczowym zagadnieniem jest
wciąż konieczność pełnego
otwarcia regionu Europy Środkowej dla transportu i likwidacji
białych plam transportowych
przy poszanowaniu interesów
wszystkich partnerów - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Poruszone podczas spotkania dwustronnego z ministrem
transportu Łotwy, Talisem Linkaitsem tematy dotyczyły modernizacji korytarza kolejowego
Rail Baltica, szlaków drogo-

Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Rozpoczyna się przebudowa
dworca w Łowiczu
21 października 2021 r. Polskie Koleje Państwowe SA
przekazały wykonawcy inwestycji plac budowy dworca w
Łowiczu.
Rozpoczęcie
przebudowy
dworca Łowicz Główny to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy
kolejnego miasta powiatowego
zyskają dzięki temu dostęp do
bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam
nadzieję, że modernizowany
historyczny budynek dworca
stanie się wizytówką Łowicza,
ważnym centrum społeczności
lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Warszawy

str. 30

i Łodzi. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski
rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację
blisko 200 dworców – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.
Dzięki modernizacji obiekt
zmieni swoje oblicze. Z całą
pewnością uwagę pasażerów po
przebudowie dworca przyciągnie interesujący wygląd zewnętrzny. Będzie to połączenie
zachowanych XIX-wiecznych
fragmentów elewacji dworca z
dobudowaną później, bardziej
nowoczesną i modernistyczną
częścią. Elewacja historyczna

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

odzyska swoje dawne piękno.
Odtworzone zostaną na niej
między innymi boniowania, pilastry, sztukaterie czy gzymsy.
Z kolei w projekcie wykończenia części nowoczesnej zastosowano okładziny elewacyjne w
naturalnym piaskowym wybarwieniu. W miejscu istniejących
horyzontalnych przeszkleń planowane jest wprowadzenie rytmicznych, pojedynczych otworów okiennych, wkomponowanych w układ okładziny elewacyjnej. Węższe przeszklenia,
oprócz walorów wizualnych,
zapewnią również dowolność w
kształtowaniu układu pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku. Ciekawym akcentem
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Dworzec Łowicz Główny - wizualizacja
- widok z lotu ptaka.

będzie motyw zaczerpnięty z
ludowej wycinanki łowickiej.
Pojawi się on w górnych narożnikach elewacji. Pomyślano
również o efektowym podświetleniu nocnym elewacji.
Sporo zmian czeka na podróżnych wewnątrz budynku.
Przestrzeń obsługi pasażerów
zostanie zaaranżowana nowocześnie i w neutralnej kolorystyce. Wykończenie podłóg i częściowo ścian zaprojektowano z
naturalnego kamienia kontrastującego z bielą sufitu listwowego
z wkomponowanymi w niego
podłużnymi oprawami oświetleniowym. We wnętrzu znajdą się
również ergonomiczne ławki z
drewnianymi siedziskami, gabloty na rozkłady jazdy oraz
elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Na
parterze oprócz poczekalni –
holu, zlokalizowano toalety,
pomieszczenia kas biletowych,
lokal komercyjny oraz posteru-

nek Straży Ochrony Kolei. Na
piętrze zaplanowano duży lokal
na wynajem i pomieszczenia dla
spółek kolejowych. Ważnym
usprawnieniem jest połączenie
budynku dworca z przejściem
do tunelu prowadzącego na perony.
Łowicz Główny to czwarty
dworzec w województwie łódzkim, po Rogowie, Wilkoszewicach i Goczałkowicach, gdzie
ruszają prace budowlane w ramach Programu Inwestycji
Dworcowych. To budynek
szczególny, na wpół historyczny
i współczesny, który przejdzie
kompleksową przebudowę, stając się dzięki niej obiektem nowoczesnym i spełniającym najwyższe standardy obsługi podróżnych. Akcentem lokalnym
będzie umieszczenie w narożnikach elewacji dworca motywu z
ludowej wycinanki łowickiej –
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stwierdził Ireneusz Maślany,
członek zarządu PKP SA.
Podczas przebudowy budynku planuje się usunięcie barier
architektonicznych oraz wprowadzenie szeregu usprawnień
dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, takich jak ścieżki prowadzące, mapy dotykowe,
oznaczenia w alfabecie Braille’a
dla osób niewidomych i niedowidzących oraz windy. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostaną przystosowane
również toalety.
Na dworcu zostanie wdrożonych szereg technologii, które
sprawią, że stanie się on bardziej ekologiczny. Oświetlenie
będzie wykonane z zastosowaniem energooszczędnych źródeł
światła LED, a także zoptymalizowane dzięki zastosowaniu
automatyki w postaci czujników
zmierzchowych i obecności.
Ponadto na dachu budynku za-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 31

Dworzec Łowicz Główny wizualizacja - wnętrze.

projektowano 68 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania zielonej energii. Z kolei poprzez
ocieplenie budynku, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej
oraz montaż kurtyn powietrznych przy wejściach do strefy
obsługi podróżnych ograniczone
zostaną straty ciepła. Natomiast
system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę
urządzeń i instalacji zadba o

optymalizację zużycia energii
Planowany termin zakończeelektrycznej, cieplnej oraz wody nia inwestycji to druga połowa
w budynku.
2023 roku. Jest ona finansowana
ze środków własnych PKP SA, a
Przebudowa dworca Łowicz łączna wartość robót budowlaGłówny obejmie również jego nych to prawie 11 mln złotych.
bezpośrednie otoczenie, gdzie
ułożona zostanie nowa naSzymon Huptyś
wierzchnia, a także zamontowaMinisterstwo Infrastruktury
ne elementy małej architektury
Rzeczypospolitej Polskiej
(ławki, kosze, oświetlenie) oraz
uporządkowana zieleń.

Kolejny etap prac przygotowawczych
dla S5 między Ostródą a Grudziądzem
21 października 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie Studium technicznoekonomiczno-środowiskowego
(STEŚ) z materiałami do decyzji
środowiskowej dla około 90 km
drogi ekspresowej S5 między
Ostródą a Grudziądzem. Zada-

str. 32

nie za prawie 18 mln zł w ciągu
30 miesięcy wykona konsorcjum TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.
oraz TRAKT Sp. z o.o.
Sieć dróg w kraju jest jak
krwioobieg dla organizmu. Cieszę się, że w województwach
kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim będą realizowa-
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ne kolejne nowoczesne i bezpieczne inwestycje drogowe. S5
między Ostródą a Grudziądzem
połączy główne ośrodki gospodarcze regionu. Pozwoli też
przenieść ruch tranzytowy poza
obszary zurbanizowane, co
usprawni przewozy towarowe,
odciąży sieć drogową przecho-
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dzącą przez centra miast i popraProjektanci pracując nad
wi warunki życia mieszkańców - dokumentacją STEŚ zaproponupowiedział wiceminister infra- ją kilka możliwych wariantów
struktury Rafał Weber.
przebiegu przyszłej drogi. Wybór docelowego rozwiązania, po
spotkaniach
informacyjnych,
Warianty przebiegu
podczas których pozyskane zoprzyszłej S5
W ubiegłym roku ukończone staną informacje od obywateli i
zostały prace nad Studium kory- przedstawicieli
samorządów,
tarzowym dla tej drogi, które potwierdzi wydanie decyzji śrojest podstawą do wykonania ko- dowiskowych. Ponadto regionallejnego, bardziej szczegółowego ni dyrektorzy ochrony środowiopracowania, czyli STEŚ. Z ska (RDOŚ w Olsztynie i RDOŚ
czterech proponowanych koryta- w Bydgoszczy) przeprowadzą
rzy do dalszych prac wskazane wymagane przepisami konsultazostały dwa:
cje społeczne.
1/. Na terenie woj. warmińskoW ramach inwestycji planomazurskiego początkiem przy- wana jest budowa dwujezdnioszłej trasy będzie budowany wej drogi ekspresowej, dróg serobecnie odcinek S5 Ornowo - wisowych, węzłów drogowych
Wirwajdy. Jeden z korytarzy oraz obiektów inżynierskich.
biegnie w pobliżu Iławy, drugi Powstaną także urządzenia
w okolicy Lubawy.
ochrony środowiska, odwodnie2/. W woj. kujawsko-pomorskim nie i oświetlenie drogi, elementy
na większości przebiegu koryta- obsługi ruchu pieszego i rowerorze pokrywają się, a planowana wego oraz urządzenia BRD i
S5 może połączyć się z autostra- zarządzania ruchem.
dą A1 na istniejącym węźle GruPrace przewidują również
dziądz lub na południe od tego zagospodarowanie zieleni, przemiasta.
budowę dróg innych kategorii i

przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją.
W ramach zadania zbudowane zostaną także Obwody Utrzymania Drogi i Miejsca Obsługi
Podróżnych, których liczba i
lokalizacja zostanie ustalona po
opracowaniu STEŚ.
Cel inwestycji
Nowy odcinek S5 połączy
drogę ekspresową S7 biegnącą
przez Ostródę z autostradą A1
biegnącą przez Grudziądz. Dzięki temu powstanie korytarz
transportowy wschód-zachód i
tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu.
Dzięki planowanej inwestycji poprawią się również warunki jazdy i bezpieczeństwo użytkowników dróg. Nastąpi też
podwyższenie średnich prędkości przejazdu, co wpłynie na
skrócenie czasu podróży.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Lepszy dostęp do kolei
w województwie dolnośląskim
PKP Polskie Linie Kolejowe
SA podpisały umowę na budowę przystanku Boguszów-Gorce
Dzikowiec na trasie BoguszówGorce Wschód – Mieroszów.
Inwestycja, realizowana dzięki
rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 20212025, poprawi dostęp do kolei i
zapewni lepsze warunki podróży

pociągiem w województwie dolnośląskim.
– Dzięki Programowi przystankowemu, w ramach którego do
2025 roku polski rząd przeznaczy miliard zł na budowę i modernizację przystanków, skuteczniejsze jest likwidowanie
wykluczenia komunikacyjnego.
Mieszkańcom wielu miejscowości, w tym Boguszowa-Gorców,
poprawi się dostęp do kolei –
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powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.
Na Dolnym Śląsku Boguszów-Gorce Dzikowiec będzie
kolejnym nowym przystankiem,
budowanym dzięki rządowemu
programowi budowy przystanków kolejowych. Mieszkańcy
zyskają lepszy dostęp do kolei,
czyli najbardziej ekologicznego
środka transportu – stwierdził
Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Boguszów-Gorce Dzikowiec
będzie przystankiem z peronem
jednokrawędziowym. Długość i
wysokość obiektu pozwoli podróżnym na dogodne wsiadanie i
wysiadanie z pociągów. Przystanek będzie wyposażony w wiaty,
ławki oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Podróże po zmroku ułatwi jasne,
energooszczędne
oświetlenie
LED. Z pociągów dogodnie skorzystają osoby o ograniczonej
możliwości poruszania się, gdyż
przewidziano pochylnie. Obok
przystanku będą stojaki rowerowe.
Zadanie, realizowane w formule projektuj i buduj, wykona
firma Infrakol sp. z o.o. Rozpoczęcie robót planowane jest na
przełomie II i III kwartału 2022
r. Z kolei oddanie peronu dla
podróżnych przewidywane jest
w 2023 r. Wartość prac wynosi
ok. 3 mln zł.

Program przystankowy
w województwie dolnośląskim
W województwie dolnośląskim program obejmuje 15 przystanków – 7 na liście podstawowej i 8 na rezerwowej. W planach, oprócz przystanku Boguszów-Gorce Dzikowiec jest
m.in. budowa przystanków
Świdnica Zawiszów i Mirków, a
także przebudowa przystanków
Ścinawa i Szklarska Poręba
Średnia. Inwestycje zwiększą
dostępność mieszkańców do kolei i poprawią warunki podróży.
Rządowy Program budowy
lub modernizacji przystanków
kolejowych na lata 2021-2025
W maju 2021 r. przyjęta została uchwała w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu
budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata
2021-2025”.
Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komu-

nikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu
oraz wspieranie polskiej gospodarki. Na zaplanowane zadania
inwestycyjne, które umożliwią
podróżnym dostęp do kolejowej
komunikacji wojewódzkiej i
międzywojewódzkiej, przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną
wykorzystane na wybudowanie
lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych
dla pasażerów.
W programie uwzględniono
355 lokalizacji w całej Polsce.
Na liście podstawowej są 173
lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Nowe, szybkie lokomotywy
wzmocnią flotę PKP Intercity
22 października 2021 r.
spółka PKP Intercity podpisała umowę z firmą NEWAG na
dostawę 10 nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych. Rozwijające prędkość 200 km/h pojazdy będą
obsługiwać połączenia m.in.
do Berlina oraz najpopularniejsze trasy w Polsce. Warty
ponad ćwierć miliarda złotych
kontrakt to kolejny projekt
taborowy mający na celu
wzmocnienie floty lokomotyw
przewoźnika.
Dążymy do tego, aby kolej
w Polsce była bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, do-
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stępna, a także ekologiczna.
Konsekwentna realizacja strategii taborowej PKP Intercity bardzo przybliża nas do tego celu.
Cieszy podpisanie przez narodowego przewoźnika kolejnej
umowy, dzięki której za 2-3 lata
na torach pojawią się kolejne
nowoczesne lokomotywy w barwach PKP Intercity – powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
Umowa zawarta między
przewoźnikiem a producentem
taboru z Nowego Sącza obejmuje zakup 10 nowych lokomotyw
elektrycznych
wielosystemowych z opcją na dodatkowe 5
pojazdów. Kontrakt obejmuje

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

również świadczenie usług ich
utrzymania technicznego przez
producenta. Wartość zamówienia wynosi 258,6 mln zł. Jeśli
PKP Intercity skorzysta z prawa
opcji i zamówi dodatkowe lokomotywy, wartość kontraktu
wzrośnie do prawie 388 mln zł.
Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 200 km/h, pozwolą
więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. NEWAG jest zobowiązany do dostarczania wszystkich
lokomotyw w terminie do 42
miesięcy od podpisania umowy,
przy czym dostawa pierwszego
pojazdu nastąpi w ciągu 18 miesięcy.
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Nowe, szybkie lokomotywy
wzmocnią flotę PKP Intercity.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać
się na liniach kolejowych z systemami zasilania o wartościach
napięć: 3kV DC, 15kV AC,
25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w
sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie
lokomotywy będą wyposażone
w europejski system sterowania
pociągiem ETCS poziomu drugiego, który znacząco wpływa
na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach.

Pojazdy będą również posiadać system zdalnej diagnostyki,
który pozwoli na monitorowanie
pracy lokomotyw w czasie rzeczywistym, co przełoży się na
ich efektywną eksploatację.
Przywiązujemy
ogromną
wagę do zwiększania dostępności komunikacyjnej. Nie tylko
rośnie liczba miast i miejscowości, których mieszkańcy mają
już dostęp do kolei, ale również
polepsza się tabor, z którego
mogą korzystać pasażerowie.
Jeżdżące po całej Polsce z prędkością nawet 200 km/h nowoczesne lokomotywy wielosystemowe będą kolejnym dużym
krokiem w walce z wykluczeniem transportowym – stwierdził wiceminister infrastruktury
Andrzej Bittel.
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Po uzyskaniu homologacji na
terenie Niemiec i Czech lokomotywy planowane są do obsługi połączeń w relacjach: Warszawa – Berlin, Przemyśl – Berlin, Gdynia – Berlin, Gdynia –
Warszawa – Katowice – Wiedeń
(na odcinku do Bohumina). Lokomotywy zostaną również wykorzystane na najpopularniejszych trasach krajowych: Warszawa – Gdynia, Warszawa –
Poznań, Warszawa – Wrocław,
Warszawa – Katowice, Warszawa – Kraków.
Polska kolej przyspiesza.
Zwiększa się komfort podróżowania, co pasażerowie odczuwają na co dzień dzięki nowym
dworcom w całej Polsce i coraz
większej liczbie nowoczesnych
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wagonów. Biorąc pod uwagę
skalę działalności, ogólnopolski
charakter spółki PKP Intercity i
rozpoznawalność tej marki,
można śmiało powiedzieć, że
tabor narodowego przewoźnika
jest wizytówką pozytywnych
zmian w całej Grupie PKP i na
całej polskiej kolei – powiedział
Krzysztof Mamiński,
Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity, Prezes Zarządu PKP SA.
Możliwości nowoczesnych
lokomotyw wielosystemowych
pozwolą na szybsze podróże po
zmodernizowanych, a w przyszłości nowych liniach kolejowych. Pojazdy będą mogły być
wykorzystywane w efektywny
sposób dzięki możliwości obsługi linii kolejowych z systemami
zasilania o różnych napięciach.
Lokomotywy będą kierowane
do obsługi zarówno tras krajowych, jak i międzynarodowych,
co da nam możliwość rozszerzenia oferty połączeń zagranicznych. Rozbudowa parku taborowego o następne pojazdy elektryczne będzie kolejnym krokiem na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej – stwierdził Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.
Kontynuacja współpracy
Będą to pierwsze lokomotywy wielosystemowe firmy NEWAG w parku taborowym PKP
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Intercity. Nie będą to jednak
pierwsze lokomotywy od tego
producenta, ponieważ pod koniec 2020 roku przewoźnik odebrał ostatnie z 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw
elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość
do 160 km/h i prowadzą pociągi
PKP Intercity na terenie całego
kraju.
Podstawowa część podpisanej w maju 2018 roku umowy
zakładała dostawę 20 lokomotyw. Została rozszerzona we
wrześniu 2019 roku o 10 dodatkowych pojazdów w tzw. prawie opcji. Wartość kontraktu
obejmującego dostawę łącznie
30 lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania technicznego pojazdów wzrosła
wówczas z 367,6 mln zł do
551,4 mln zł. NEWAG dostarczył wszystkie pojazdy w ciągu
zaledwie 11 miesięcy.
Potężne inwestycje w lokomotywy
Podpisany właśnie kontrakt
z firmą NEWAG nie jest jedynym realizowanym obecnie projektem taborowym dotyczącym
lokomotyw wielosystemowych.
W czerwcu br. PKP Intercity
ogłosiło postępowanie w trybie
dialogu konkurencyjnego na
zakup 63 nowoczesnych, wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o prędkości co najmniej 200 km/h. Będzie to jeden
z największych projektów tabo-
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rowych w historii Spółki. Przewidziane jest także prawo opcji,
w ramach którego przewoźnik
będzie mógł zamówić maksymalnie 32 dodatkowe lokomotywy.
Kolejne 45 lokomotyw wielosystemowych wzmocni flotę
przewoźnika w ramach projektu
zakupu pojazdów wraz z 38
siedmiowagonowymi składami
piętrowymi typu push-pull, na
zakup których PKP Intercity
ogłosiło w lipcu br. postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. To kolejny dużych projektów taborowych, który spółka
zamierza zrealizować w ramach
programu inwestycyjnego. Pojazdy mają być dostosowane do
prędkości 200 km/h.
Dodatkowo w trakcie realizacji są trzy umowy: na zakup
od czeskiej firmy CZ Loko 10
manewrowych lokomotyw spalinowych oraz na modernizację
łącznie 33 lokomotyw – 20 lokomotyw elektrycznych serii
EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h
do 160 km/h oraz 13 manewrowych lokomotyw spalinowych
serii SM42 na lokomotywy
przystosowane również do prowadzenia pociągów pasażerskich.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Można już korzystać
z nowego mostu
na Dunajcu w Kurowie
Nowy most typu extradosed
na Dunajcu w ciągu drogi krajowej nr 75 przeszedł pomyślnie
próby obciążenia. Pozwoliło to
na bezpieczne udostępnienie go
kierowcom.
Nowy most pozwoli na
sprawniejszą komunikację drogą
krajową nr 75. Chciałbym przypomnieć, że jednym z priorytetów obecnego rządu jest modernizacja całej Sądeczanki. Liczę
na to, że uda się osiągnąć porozumienie co do jej przebiegu i
ta, tak bardzo ważna dla regionu

trasa, powstanie w najbliższych
latach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Most na Dunajcu w Kurowie
to trzeci w Polsce pod względem
długości obiekt typu extradosed.
Ma 602 metry długości, ponad
17 metrów szerokości i trzy pylony o wysokości 33,5 m. Nowy
obiekt ma cztery przęsła. Oprócz
jezdni powstała też ścieżka pieszo-rowerowa. Stałe podpory
mostu znajdują się poza nurtem
rzeki. Zastosowana technologia
budowy mostu wymagała wykonania podpór tymczasowych
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zlokalizowanych w nurcie rzeki,
na czas realizacji obiektu. Rozbiórka tych podpór rozpocznie
się w listopadzie 2021 r.
Most, zaprojektowany jako
obiekt typu extradosed, powstał
z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. To
sprawia, że takie obiekty są tańsze w wykonaniu od typowych
mostów wantowych i z bardziej
efektowne wizualnie niż obiekty
belkowe. W Polsce do tej pory
najdłuższym takim obiektem jest
most w Kwidzynie na Wiśle
(808,4 m), następny jest most na
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obwodnicy Ostródy (677 m), a żowania DK75 z drogą gminną
kolejnym most w Kurowie, na w Kurowie i parking z miejscem
Dunajcu.
ważenia pojazdów przebudowane. Po obydwu stronach mostu
Stary most na Dunajcu zo- powstaną drogi serwisowe, zatostanie rozebrany, wykonawca ki autobusowe, ekrany akustyczprzystąpi do prac jeszcze w tym ne i ciągi pieszo-rowerowe.
roku. Z obiektu pozostanie jeWybudowano nową kanaliden przyczółek od strony Brze- zację deszczową, kanał technoska, który zostanie zamieniony logiczny, przełożono sieć telena punkt widokowy.
techniczną. Część zjazdów indyW ramach inwestycji widualnych od strony Nowego
GDDKiA droga krajowa nr 75 Sącza została już przebudowana.
zostanie rozbudowana do klasy
Wykonawcą nowego mostu
GP (główna ruchu przyspieszo- jest polsko-węgierskie konsornego) na odcinku 2 km, a skrzy- cjum firm: Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe BANIMEX z
Będzina
i
Hódút
(Hódmezővásárhelyi Útépitő) z
Węgier.
Wartość inwestycji to ponad
189 mln zł.
Ukończenie wszystkich prac
w ramach tego zadania jest planowane w kwietniu 2022 r.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Mariusz Kamiński ogłosił nowy,
czteroletni program modernizacji
służb podległych MSWiA
To niezwykle ważny projekt,
wielka inwestycja w bezpieczeństwo Polaków, realne wzmocnienie naszych służb odpowiedzialnych za losy obywateli –
powiedział minister Mariusz
Kamiński podczas dzisiejszej
(27 października br.) konferencji prasowej. Szef MSWiA
ogłosił założenia nowego programu modernizacji służb
mundurowych na lata 20222025, w którym przeznaczono
ponad 10 miliardów złotych
na rozwój Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.
W konferencji wzięli także
udział: gen. insp. Jarosław
Szymczyk – komendant główny
Policji, gen. dyw. SG Tomasz
Praga – komendant główny
Straży Granicznej oraz nadbryg.
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Andrzej Bartkowiak – komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej.
Program modernizacji to
strumień pieniędzy, który w najbliższych latach popłynie do
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz
Służby Ochrony Państwa. Przez
4 lata ponad 10 miliardów złotych będzie dedykowanych na
modernizację i rozwój naszych
służb – ogłosił minister Mariusz
Kamiński. Z tej kwoty największa formacja mundurowa, czyli
Policja, otrzyma prawie 6,5 miliarda złotych. Państwowa Straż
Pożarna przez cztery lata otrzyma ponad 1,9 miliarda złotych.
Straż Graniczna otrzyma ponad
1,4 miliarda złotych, a Służba
Ochrony Państwa prawie 214
milionów złotych.
Pierwszy segment programu
to część rzeczowa, czyli m.in.
nowy sprzęt, wyposażenie oso-
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biste funkcjonariuszy czy inwestycje budowlane. W sumie na
inwestycje i zakupy zostanie
przeznaczone prawie 4,4 miliarda złotych. Drugim głównym
segmentem modernizacji jest
kapitał ludzki. Celem programu
jest wzmocnienie etatowe służb
mundurowych,
wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie
na tę część zostanie przeznaczone blisko 5,7 miliarda złotych.
Nowe perspektywy rozwoju
dla wszystkich formacji
podległych MSWiA
W ramach środków nowego
programu zaplanowano m.in.
utworzenie 250 nowych posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce.
Rozpoczęte zostaną także prace
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nad powstaniem nowej szkoły
policyjnej w Lublinie. Policja
ma zostać również wzmocniona
o około 7,5 tys. nowych etatów.
– 3 600 nowych etatów w Policji
będzie dedykowanych działaniom prewencyjnym. Chcemy,
by w centrach dużych miast
funkcjonowały stałe piesze patrole, aby kontakt z policjantem
w sytuacji zagrożenia był niemal natychmiastowy – powiedział minister Mariusz Kamiński.
Na modernizację i budowę
kluczowych systemów elektronicznych wspierających ochronę
granicy państwowej z programu
modernizacji zostanie przeznaczone 185 mln zł. W tym 125,9
mln zł zostanie przekazane na
modernizację Zautomatyzowanego Systemu Radarowego
Nadzoru. W programie 59,3 mln
zł przewidzianych zostało na

budowę perymetrycznego systemu chroniącego granicę państwową. – Widzimy ogromną
rolę Straży Granicznej w tych
trudnych czasach. Około 1,5
miliarda złotych trafi do tej formacji. W ramach tego, 750 nowych etatów będzie dedykowanych wyłącznie wzmocnieniu
naszej granicy wschodniej –
powiedział szef MSWiA.
Środki z programu trafią
także do Państwowej Straży
Pożarnej. 800 mln zł zostanie
przeznaczonych na budowę nowych strażnic i modernizację
istniejących. W całym kraju
powstaną 53 nowe strażnice, a
67 istniejące budynki zostaną
zmodernizowane. Zaplanowano
również kupno łącznie 40 samochodów z drabiną pożarniczą. Z
programu na ten cel zostanie
przeznaczone 138 mln zł. – Nowy program modernizacji po-

zwoli nam się dalej rozwijać,
robić kolejne milowe kroki.
Chcę podkreślić, że w historii
nigdy takie środki do Państwowej Straży Pożarnej nie trafiły.
Dziękuję za to bardzo serdecznie – podkreślił nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej.
Program modernizacji obejmuje również Służbę Ochrony
Państwa. Formacja ta otrzyma
środki m.in. na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, informatykę i łączność oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Wspieramy Gruzję
w tworzeniu nowoczesnej kolei
26 października 2021 r. rozpoczęto projekt twinningowy
(bliźniaczy) „Wsparcie zbliżania
gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego
dorobku prawnego w zakresie
transportu kolejowego”, finansowany przez Unię Europejską.
Celem projektu jest zbliżenie ustawodawstwa gruzińskiego w sektorze kolejnictwa do
dorobku prawnego UE oraz
wzmacnianie środowiska regulacyjnego kolei w Gruzji. W
ciągu 24 miesięcy zostanie zrealizowanych ponad 50 polskich
misji eksperckich. Polscy eksperci będą wspierać partnerów
gruzińskich w opracowywaniu
wytycznych oraz przepisów, w
zgodzie
z
propozycjami

uwzględniającymi
najlepsze
praktyki regulacyjne UE, a także uwarunkowania w Gruzji.
Wszystkie te działania zapewnią płynną realizację zbliżenia legislacyjnego Gruzji z UE
w zakresie transportu kolejowego, który jest priorytetową kwestią w procesie integracji Gruzji
z Unią Europejską.
W projekcie, który jest realizowany przez Ministerstwo
Infrastruktury, biorą udział również specjaliści z Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytutu Kolejnictwa oraz PKP SA i
PKP PLK SA. Ze strony Gruzji
udział w projekcie biorą przed-
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stawiciele Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju oraz Kolei Gruzińskich.
Twinning jest instrumentem
Unii Europejskiej służącym
współpracy
instytucjonalnej
między administracjami państw
członkowskich UE a krajami
beneficjentami lub krajami partnerskimi. Projekty twinningowe
łączą wiedzę fachową sektora
publicznego z państw członkowskich UE i krajów beneficjentów w celu osiągnięcia konkretnych wyników operacyjnych.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Światowe standardy chirurgii
zaćmy w polskiej okulistyce
W dorocznym Zjeździe
Europejskiego Towarzystwa
Chirurgii Zaćmy i Chirurgii
Refrakcyjnej (ESCRS) w Amsterdamie uczestniczyło ponad
4 tys. okulistów zajmujący się
leczeniem tego typu schorzeń,
a kilkanaście tysięcy korzystało z formuły hybrydowej online. Z wykładami w dwóch
eksperckich sesjach, dotyczących nowych technologii i
trendów w chirurgii zaćmy, w
tym rzadko stosowanej jeszcze
w Europie obuocznej operacji
usunięcia zmętniałych soczewek podczas jednego zabiegu,
wystąpił prof. Robert Rejdak.
Szef Kliniki i Katedry Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich jest jednym z najbardziej cenionych autorytetów w
europejskim środowisku okulistycznym.
Na czym polega różnica
między chirurgią refrakcyjna,
a chirurgią zaćmy?
Chirurga zaćmy jest zabiegiem operacyjnym polegającym
na usunięciu zmętniałej soczewki w oku i zastąpieniu jej sztuczną soczewką. Bardzo intensywny postęp technologii w tym
zakresie pozwala na tworzenie
coraz nowszych i doskonalszych
modeli soczewek wewnątrzgałkowych. Na Zjeździe Europejskiego Towarzystwa Chirurgii
Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej
(ESCRS) w Amsterdamie były
m.in. prezentowane soczewki
typu PREMIUM, które leczą
zarówno astygmatyzm jak i starstr. 40

czowzroczność. Chirurgia refrakcyjna jest z kolei operacją,
która ma na celu skorygowanie
wad wzroku w zakresie krótkowzroczności, nadwzroczności
lub
astygmatyzmu.
Zabiegi wykonywane są na gałce
ocznej, żeby dokonać zmiany jej
refrakcji, czyli kierunku biegu
promieni światła od strony źrenicy do siatkówki. Jeżeli w wyniku tego zjawiska promienie
światła nie skupiają się na siatkówce oka, odwzorowanie oglądanego przedmiotu jest nieostre
i niewyraźne. Pojawiają się wtedy wady refrakcji, które w czasie zabiegu operacyjnego są całkowicie usuwane lub znacząco
się je zmniejsza. Chirurgia refrakcyjna obejmuje zarówno
chirurgię rogówki jak i chirurgię
wewnątrzgałkową.
Jakie jeszcze nowości dotyczące leczenia tych schorzeń
były prezentowane w Amsterdamie?
Doroczne Zjazdy Europejskiego Towarzystwa Chirurgii
Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej
mają
charakter
naukowoszkoleniowy. W Amsterdamie
eksperci podsumowali najnowsze dokonania naukowe w dziedzinie technik operacyjnych w
chirurgii zaćmy, nowych terapii,
preparatów i soczewek, które
wchodzą na rynek. Duży nacisk
kładziony jest właśnie na nowe
soczewki PREMIUM, właśnie
dlatego, że leczą zarówno astygmatyzm jak i starczowzroczność. Doświadczenia z tymi soczewkami są coraz większe. W
przypadku astygmatyzmu używa się soczewek torycznych,
które umożliwiają korekcję nie-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

zborności rogówki. Ta wada
wzroku nie jest rzadkością, bo
rogówka jest z natury perfekcyjnie ukształtowana tylko u nielicznych osób. Pokazywano też
skuteczność wszczepiania soczewek multifolanych, czyli
wieloogniskowych, które eliminują problem z dostosowaniem
ostrości przy różnych odległościach. Ich cechą charakterystyczną jest specjalna konstrukcja, dzięki której osoba dobrze
widzi z daleka i z bliska. Mowa
była też o najnowszych typach
soczewek, które nazywamy
EDOF. Są to soczewki wewnątrzgałkowe o wydłużonej
głębi ostrości. One łączące zalety soczewek jedno- i wieloogniskowych. Jest zapowiedź, że
będą coraz powszechniej wchodzić na rynek.
W Polsce te soczewki
są też dostępne dla pacjentów?
Korzystamy w Polsce z różnych typów soczewek. Takie
zabiegi są coraz bardziej skuteczne i mniej urazowe. Te metody i techniki bardzo mocno się
rozwijają. Można bez usuwania
całej zmętniałej soczewki u pacjenta, tylko zrewitalizować jej
wnętrze, poprzez zastosowanie
ultradźwięków. Jest to metoda
fakoemulsyfikacji, rozbijająca
stwardniałą soczewkę. W Polsce
kładziemy duży nacisk, żeby
coraz częściej wszczepiać bardzo nowoczesne soczewki i one
się upowszechniają. Polska
okulistyka stara się równolegle wprowadzać nie tylko najnowsze typy soczewek dla pacjentów, ale również nowatorskie rozwiązania dotyczące no-
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wych technologii stosowanych
w chirurgii zaćmy i chirurgii
refrakcyjnej. Wymienialiśmy się
na Zjeździe również naszymi
doświadczeniami w tym zakresie. Nie tylko śledzimy światowe trendy, ale sami też wnosimy
istotny wkład w globalny rozwój okulistyki.
W jakich sesjach pan profesor uczestniczył na Zjeździe
ESCRS?

Prezydent The European
Society Cataract and Refractive
Surgeons (ESCRS) prof. Rudy
Nuijts, organizator zjazdu w
Amsterdamie, zaprosił mnie do
udziału w dwóch odrębnych
sesjach. W pierwszej podzieliłem się naszym doświadczeniem
dotyczącym
innowacyjności
metod i terapii stosowanych w
chirurgii zaćmy, a w drugiej z
wykorzystania w tym zakresie
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najnowszych technologii
i
technik
3D. W tej pierwszej
sesji
poświęconej
najnowszym trendom
w
chirurgii
zaćmy oprócz mnie
wystąpiło
jeszcze
trzech profesorów z
Wielkiej
Brytanii,
Francji i Włoch. W
swoim wystąpieniu
skoncentrowałem się
na dwóch ważnych
aspektach, właściwej
organizacji
pracy
podczas operacji w
czasie pandemii oraz
na wewnątrzgałkowym
znieczuleniu
przy użyciu preparatu
Mydrane, rozszerzającego również źrenice. Moje doświadczenie z prowadzenia
kilkuset operacji usuwania zaćmy miesięcznie potwierdza,
że stosowanie tego
preparatu gwarantuje
pełne
bezpieczeństwo,
efektywność
zabiegu i komfort dla
pacjenta. Dodatkowo
w czasie pandemii
ogranicza
kontakt
personelu z osobą
operowaną, ponieważ
preparat wstrzykuje
wyłącznie
chirurg.
Podczas prezentacji
wideo
podzieliłem
się też kolejną moją obserwacją, że aplikowanie na zakończenie operacji zaćmy dokomorowego antybiotyku Aprokam w
istotny sposób eliminuje zakażenie wewnątrzgałkowe. Oba te
preparaty Mydrane i Aprokam
jako jedyne, są zrejestrowane
ze wskazaniem on label do wykorzystania dokomorowego w
okulistyce.
Wystąpienie pana profeso-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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ra było dokumentowane filmami wideo z przeprowadzanych operacji?
Oczywiście, to odbywa się
właśnie w takich sposób, ponieważ chodzi o to, żeby takie wystąpienie miało zarówno charakter szkoleniowy jak i edukacyjny. Podzieliłem się m.in. doświadczeniem z przeprowadzenia obuocznej operacji zaćmy w
czasie jednego zabiegu, którą
wykonałem u seniora, po przebytej chorobie covidowej. W
wyniku powikłań po tej chorobie stracił całkowicie widzenie.
To wywołało u niego depresję i
bardzo silne załamanie nerwowe. Pacjent praktycznie nie reagował na to, co się wokół niego
dzieje. Nie chodził, nie mówił i
nie chciał przyjmować pożywienia. Najbliższa rodzina podjęła
za niego decyzję o operacji zaćmy. Zdecydowałem, aby zrobić mu jednocześnie zabieg na
prawe i lewe oko, z uwagi na
jego stan zdrowia. Takie operacje przeprowadzane są jeszcze
bardzo rzadko w Europie, ale ja
już je wykonują z dobrym skut-
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kiem. Pacjent otrzymał znieczulenie preparatem Mydrane dlatego nie odczuwał żadnego dyskomfortu ani bólu podczas operacji, a bezpośrednio po niej w
pełni odzyskał wzrok. Ustąpiło
też u niego m.in. załamanie nerwowe spowodowane utratą widzenia i teraz normalnie funkcjonuje.
Jakimi doświadczeniami
dzielił się pan w kolejnej sesji
z uczestnikami ESCRS?
Ta sesja poświęcona była
najnowszym technologiom i
technikom 3D, z których od
dawna korzystam przy wykonywanych operacjach. Początkowo
trójwymiarowa technologia służyła, jako pomoc podczas zabiegów siatkówki, ale rozwój i postęp mikrochirurgii pozwolił na
stosowanie jej w leczeniu każdej
części oka. Innowacyjne techniki operacyjne oraz zastosowanie
nowoczesnych urządzeń bardzo
zmniejszają inwazyjność podczas tych operacji. Są bardzo
bezpieczne, precyzyjne oraz
przyspieszają rekonwalescencję
pacjenta. Wpływają na to coraz

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

nowsze typy głowic i dokładniejsze mikronarzędzia pokryte
polimerami. Nasz ośrodek dysponuje
najnowocześniejszym
sprzętem do wykonywania operacji usuwania zaćmy, który jako jedyni otrzymaliśmy do przetestowania. Mówiłem na tej sesji
o naszych doświadczeniach,
którymi podzielili się też pozostali wykładowcy z Norwegii,
Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mam satysfakcję, że lubelska okulistyka
znajduje w ścisłej czołówce światowych organizacji stosujących innowacyjne metody i
techniki leczenia zaćmy i że mogłem się tą wiedzą po raz kolejny podzielić na Zjeździe Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej w Amsterdamie.
Z prof. Robertem Rejdakiem
rozmawiała Jolanta Czudak
Wiecej
na :
https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Szanse i wyzwania
stojące przed polskim rynkiem
Odbudowa gospodarki po
pandemii, zielone inwestycje, cyfryzacja – wszystkie te, kluczowe
z perspektywy świata biznesu i
finansów tematy, poruszone zostały podczas siódmej edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej
i Inwestycyjnej. Przez dwa dni
przedstawiciele banków, instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw prywatnych dyskutowali
o szansach i wyzwaniach stojącymi przed polskim rynkiem w najbliższych miesiącach i latach.
Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej po raz siódmy zgromadził przedstawicieli
wszystkich kluczowych podmiotów
i sektorów tworzących polski ekosystem finansowy. W debatach po-

święconych strategicznym celom
stojącymi przed krajową i globalną
gospodarką brali udział reprezentanci największych banków komercyjnych, instytucji rządowych,
think tanków. Kongres stanowił
również okazję dla licznie przybyłych na wydarzenie przedsiębiorców – tak z dużych firm, jak i segmentu MŚP – do rozmowy z ekspertami, wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania nowych
relacji biznesowych.
„Na początku tego roku bardzo
niewiele osób zakładało, że w Polsce PKB wzrośnie powyżej 5 proc.
– dziś jednak ta prognoza wydaje
się realna. Należy jednak pokreślić,
że w ostatnim czasie pojawiły się
pewne czynniki ryzyka, które za-
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grażają osiągnięciu tego ambitnego
celu. Najważniejszym z nich jest
kryzys podażowy, wynikający z
dużych wahań koniunktury i zerwania łańcucha dostaw. Średni czas
oczekiwania na nowe półprzewodniki w Europie wzrósł nawet czterokrotnie, co negatywnie wpływa
na nasze możliwości produkcyjne”
– tłumaczył Paweł Borys, prezes
Polskiego Funduszu Rozwoju.
Dodał, że zarówno konsumenci,
jak i producenci, odczuwają skutki
kryzysu energetycznego w postaci
skokowego wzrostu cen surowców,
co z kolei napędza inflację. Jako
podstawowy instrument dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego w Polsce, pomimo
opisanych przez siebie negatyw-
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nych, globalnych trendów, Paweł
Borys wymienił przyspieszenie
wzrostu inwestycji.
„Jeżeli zarówno w Polsce, jak i
Europie zaobserwujemy odbicie
inwestycji prywatnych i publicznych, to perspektywy wzrostu na
2022 i 2023 rok pozostaną optymistyczne. W tym kontekście cieszy
decyzja Banku Gospodarstwa Krajowego o uruchomieniu Programu
Inwestycji Strategicznych. Na poziomie lokalnym sfinansowanych
zostanie kilkaset projektów o wartości ponad 20 mld złotych. Nie
należy zapominać również o wysił-

kach instytucji rządowych wspierających przedsiębiorców czy to w
postaci środków pieniężnych, czy
to gwarancji finansowania inwestycji, a także o zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności całego
systemu bankowego w Polsce” –
zaznaczył prezes PFR.

rynku energetycznego, ekonomicznych skutków pandemii oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, interwencjonizmu
państwowego.
Zgodnie z intencja organizatorów,
pokryły one wszystkie obszary kluczowe zarówno z perspektywy sektora bankowego, jak i prywatnych
firm – dyrektorów finansowych,
Osiem paneli dyskusyjnych menadżerów, specjalistów. (PAP)
zorganizowanych w ramach Kongresu dotyczyło kolejno: realizacji
Redaktor
celów Europejskiego Zielonego
Ładu, wdrażania standardów ESG, Wiecej
na :
https://
cyfryzacji gospodarki, pobudzania
liderzyinnowacyjnosci.com/
popytu inwestycyjnego, przyszłości

PG współtworzy system
cyberbezpieczeństwa
dla sektora energetycznego
Liczba ataków hakerskich w
energetyce rośnie, a wraz z nią
przyspieszają prace badawcze
nad zabezpieczeniami. Naukowcy
z Politechniki Gdańskiej i szkockiego Uniwersytetu Strathclyde
opracowali algorytmy, modele i
metryki, które umożliwiają dzielenie się danymi z sektora energetycznego. Rozwiązania zostały
przetestowane we włoskiej elektrowni w Livorno, a z platformy
korzystają m.in. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA.
Dzięki wypracowanym rozwiązaniom elektrownie czy operatorzy
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych mogą być bardziej świadomi zagrożeń i odpowiednio się
przed nimi zabezpieczyć. Algorytmy powstają w ramach prac europejskiego centrum EE-ISAC.
Rurociąg paliw Colonial Pipeline w USA, stacja przesyłowa Ukrenergo na Ukrainie czy elektrownia
jądrowa w Korei Północnej – to
tylko niektóre przykłady cyberataków na infrastrukturę krytyczną z
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sektora energetycznego, czyli na
obiekty i systemy niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Według Agencji
ds. Cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej (ENISA) w 2020 roku
europejski sektor energetyczny został zaatakowany ponad sto razy, a
skala zjawiska z roku na rok rośnie.
Hakerom najczęściej zależy na okupie, zdobyciu danych lub zablokowaniu dostaw energii, co dla konsumentów oznacza brak dostępu do
energii elektrycznej, gazu czy ropy.
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Strathclyde w
Glasgow współtworzyli nowatorskie rozwiązania, które służą poprawie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym – sieć SAN oraz
system wymiany informacji o cyberincydentach. Sieć SAN pomaga
w budowaniu świadomości sytuacyjnej, czyli zdolności dostrzegania
zdarzeń, ich analizy oraz określenia
skutków (ang. Situational Awareness Network). Z kolei system wymiany informacji wspomaga wymianę doświadczeń związanych z
cyberincydentami z przeszłości i
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pomaga zabezpieczyć się przed
przyszłymi zagrożeniami. Prace
trwają od 8 lat i zostały opisane w
artykule naukowym „Developing
novel solutions to realise the European Energy–Information Sharing
& Analysis Centre” opublikowanym na łamach „Decision Support
Systems”.
Od liczb do bezpieczeństwa,
czyli o budowaniu sieci
Zaproponowana przez naukowców sieć SAN ma trzy warstwy.
Najniższą tworzą liczne czujniki
rozmieszczone w systemach informatycznych operatorów energetycznych. Czujniki kontrolują zarówno produkcję i przesyłanie energii, jak i pracę biurową. W drugiej
warstwie dane z czujników przetwarzane są przez systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami
bezpieczeństwa (ang. Security Information and Event Management –
SIEM). Trzecia warstwa to specjalistyczny pulpit nawigacyjny, który
pomaga odbierać tysiące informacji
z różnych elementów systemu i
zarządzać nimi.
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Swobodna wymiana danych jest
możliwa jedynie przy ich odpowiednim zabezpieczeniu. Ważnymi
elementami systemu są mechanizmy ich anonimizacji. Naukowcy
stworzyli także specjalne reguły
grupowania i łączenia danych, które
wspomagają przetwarzanie ogromnych ilości informacji trafiających
do platformy.
Projekt przeszedł szczegółowe
testy, m.in. we włoskiej elektrowni
Livorno. W ten sposób potwierdziliśmy dobór komponentów sieci
SAN, możliwości operacyjne każdego z nich oraz poprawność działania całej sieci. To istotny etap
badań, dzięki któremu możemy być
pewni, że nasze rozwiązania będą
wykrywać więcej cyberzagrożeń, a
tym samym lepiej chronić przedsiębiorstwa i konsumentów – mówi dr
hab. inż. Rafał Leszczyna, współautor rozwiązań z Politechniki Gdańskiej.
EE-ISAC – czyli jak dzielić się
informacjami

Badania realizowane są w ramach European Energy Information
Sharing and Analysis Centre (EEISAC), czyli europejskiego centrum
wymiany i analizy informacji o
incydentach w sektorze energetycznym. To organizacja, która od 2015
roku działa na rzecz poprawy odporności i bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury energetycznej.
Umożliwia wymianę informacji
między różnymi podmiotami –
przedsiębiorstwami energetycznymi, dostawcami rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa, instytucjami badawczymi, organizacjami
rządowymi i non-profit. Do sieci
należy około 30 organizacji, m.in.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
SA, ENEL, SwissGrid, EDP, Siemens czy Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
(ENISA). Politechnika Gdańska jest
członkiem EE-ISAC od lipca 2020
roku.
Jak pokazują dotychczasowe
doświadczenia, intensywna wymia-
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na informacji jest niezbędna do
skutecznej obrony przed cyberatakami. Infrastruktura energetyczna
jest szczególnie krytycznym celem
ataków, gdyż to od jej działania
zależy praca innych sektorów gospodarki. Z tego powodu może stać
się obiektem cyberwojen oraz innych nacisków o charakterze polityczno-gospodarczym – komentuje
dr hab. inż. Rafał Leszczyna. Inicjatywy takie jak EE-ISAC służą zabezpieczeniu przed sytuacjami podobnymi Colonial Pipeline, kiedy
hakerzy wymusili wypłacenie okupu. Obecnie, na poziomie europejskim oraz światowym, powstaje
wiele instytucji tego typu chroniących różne sektory – dodaje ekspert. (PG)
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Globalny udział firm
w Targach Katońskich
Około 26 tys. firm z kraju i
zagranicy uczestniczyło przez
internet w 130. Targach Importu
i Eksportu w Chinach. Podczas
Targów Kantońskich, zaprezentowano ok.3 mln produktów, co
stanowi wzrost o 113 tys. w po-

graniczni nabywcy i przedstawiciele handlowi aktywnie uczestniczyli
w imprezie.
Za sprawą łącznie 18 organizacji przemysłowych i handlowych, w
tym Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach Południowych i
agencji promującej inwestycje w

gały sprawnie, oferując bardziej
różnorodne modele biznesowe i
funkcje. Pomyślnie zakończyły się
wszystkie zadania, które służyły
realizacji wspólnego celu, jakim
było przeprowadzenie innowacyjnych Targów, obfitujących w ciekawe wydarzenia, w sposób bezpiecz-

równaniu z poprzednią edycją
imprezy. Łącznie platformę online odwiedzono prawie 33 mln
razy.
Wystawcy
nadawali
transmisje na żywo 43 tys. razy,
które przez internet obejrzało
ponad 350 tys. osób.
Powierzchnia wystawiennicza
w trybie stacjonarnym wyniosła
łącznie około 400 tys. metrów kwadratowych przy udziale 7795 wystawców. Zarejestrowano łącznie
600 tys. wejść na teren kompleksu
Targów Kantońskich. Pomimo
pandemii i innych czynników za-

dziedzinie handlu ‒ Korea TradeInvestment Promotion Agency,
ponad 500 firm członkowskich
wzięło udział w targach stacjonarnych. Również 18 znanych na całym świecie przedsiębiorstw, takich
jak Walmart, Staples czy Auchan,
wydelegowało przedstawicieli handlowych do udziału w imprezie. Z
kolei swój udział przez internet
zgłosili nabywcy z 228 krajów i
regionów, co jeszcze bardziej
zwiększyło poziom różnorodności i
globalizacji Targów Kantońskich.
130. Targi Kantońskie przebie-

ny, uporządkowany i wysoce efektywny. Przyczyniły się one również
do promowania wysokiej jakości
rozwoju handlu międzynarodowego
i globalnego ożywienia gospodarczego.
Źródło: Canton Fair
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Kolejna odsłona projektu
niczego nie zmienia
Branża telekomunikacyjna
jest zaniepokojona kształtem
nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nad którą pracuje
rząd. Chodzi o zapisy dotyczące uznawania firm technologicznych za dostawców wysokiego ryzyka. Kryteria są tak
sformułowane, że mogą wykluczać dostawców z Azji.
Operatorzy telekomunikacyjni, którzy korzystają z ich
sprzętu lub usług, mogą być
zmuszeni do wycofania przynajmniej części z nich w ciągu
kilku lat, co pociągnie za sobą
wielomiliardowe straty. Straty
poniosą nie tylko duże, ale i
mniejsze podmioty – wskazuje

Krajowa Izba Komunikacji
Ethernetowej (KIKE), zrzeszająca małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.
Nad nowelizacją ustawy o
krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) rząd pracuje
już od ponad roku. W połowie
października KPRM opublikował trzecią wersję projektu, który został już skierowany do Komitetu Rady Ministrów do
spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.
– Nowa odsłona projektu nie
uwzględniła praktycznie żadnych propozycji zmian, jakie
sformułowała KIKE przy poprzednich konsultacjach. Dlatego trudno powiedzieć, że zostały
w niej uwzględnione oczekiwa-
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nia małych i średnich operatorów. Nadal identyfikowane są
poważne ryzyka dotyczące wycofania z rynku sprzętu chińskich producentów, z których
korzysta większość członków
KIKE – mówi agencji Newseria
Biznes Łukasz Bazański, ekspert
Grupy Roboczej ds. Kontaktów
z Administracją Publiczną w
Krajowej Izbie Komunikacji
Ethernetowej, radca prawny z
Kancelarii itB Legal.
Według rządowych propozycji przepisów opublikowanych
w połowie października nowy
organ – kolegium ds. cyberbezpieczeństwa – będzie mógł nadać firmie technologicznej status dostawcy wysokiego ryzyka.
Taka decyzja zapadnie po anali-
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zie szeregu kryteriów, wśród
których znalazły się także kryteria narodowościowe. Oceniane
będzie m.in. prawdopodobieństwo, z jakim dostawca sprzętu
lub oprogramowania znajduje
się pod kontrolą państwa spoza
terytorium Unii Europejskiej lub
NATO. Eksperci podkreślają, że
może to uderzyć w chińskie korporacje, m.in. firmę Huawei,
która jest jednym z trzech głównych dostawców infrastruktury
dla 5G.
Firmy, które na tej podstawie zostaną uznane za dostawców wysokiego ryzyka, będą de
facto wykluczone z polskiego
rynku, z ograniczoną możliwością odwołania. Ponadto operatorzy telekomunikacyjni, którzy
korzystają z ich sprzętu lub
usług, będą zmuszeni wycofać
je w ciągu pięciu–siedmiu lat.
– Podkreślenia wymaga fakt, że
obowiązkowi wycofania będą
podlegały produkty, usługi i

procesy ICT wskazane w decyzji ministra właściwego do
spraw informatyzacji, a więc nie
wszystkie produkty, usługi i
procesy ICT oferowane przez
dostawcę wysokiego ryzyka –
wyjaśniono w uzasadnieniu nowelizacji ustawy.
W raporcie „Prawne i ekonomiczne skutki ograniczenia
konkurencji wśród dostawców
sprzętu sieciowego 5G w Polsce” analitycy Audytela i Dentons oszacowali, że wykluczenie
z polskiego rynku chińskich dostawców sprzętu sieciowego
wygeneruje straty po stronie
operatorów
telekomunikacyjnych. Sięgną one od 13,4 do
14,9 mld zł. Drugim skutkiem
może być ograniczenie konkurencji, a co za tym idzie, także
wzrost cen sprzętu dostarczanego przez pozostałych graczy na
rynku. To zaś oznaczałoby, że
operatorzy poniosą większe
koszty w związku z dalszym

rozwojem sieci. Analitycy szacują ten koszt na 3,5 mld zł.
Straty poniosą jednak nie
tylko duże podmioty działające
na rynku, na co wskazuje raport
Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, zrzeszającej małych
i średnich operatorów telekomunikacyjnych. KIKE przy okazji
publikacji pierwszej wersji ustawy przeprowadziła badanie
sprawdzające, jaki sprzęt przeważa w działalności tych podmiotów oraz jaki jest szacowany
koszt ewentualnej wymiany
urządzeń od producentów, którzy pochodzą spoza Unii i USA
(jeden z istotniejszych producentów sprzętu elektronicznego
spośród krajów członkowskich
NATO).
Więcej na newseria.pl
Redaktor
Wiecej
na :
https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Bezpłatne wsparcie
ekspertów z PAIH
Przedsiębiorcy mogą liczyć
na bezpłatne porady ekspertów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy pomogą znaleźć teren oraz środki
na finansowanie nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. W
poszukiwaniach PAIH wykorzystuje tzw. generator ofert
inwestycyjnych, narzędzie dostępne poprzez stronę internetową Agencji. To baza ofert, w
której znajdują się grunty należące zarówno do podmiotów
publicznych, jak i prywatnych. Posiłkuje się też własną
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siecią kontaktów na poziomie
samorządów oraz specjalnych
stref ekonomicznych.
„Mamy już ponad 25-letnie
doświadczenie w realizacji inwestycji, co doprowadziło do
ponad 900 sfinalizowanych projektów. Obecnie prowadzimy
ok. 190 przedsięwzięć. Nasi eksperci na co dzień asystują przy
inwestycjach z wielu branż, prowadząc projekty w różnych regionach. Nasze wsparcie jest
nieodpłatne” – informuje Monika Grzelak, zastępca dyrektora
w Centrum Inwestycji, PAIH.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Wsparcie, które oferuje
Agencja przy inwestycjach można podzielić na dwa etapy.
„Najpierw pracujemy z firmą,
by określić czynniki, które są
ważne dla znalezienia optymalnej lokalizacji dla danej inwestycji. Potem przystępujemy do
poszukiwania
odpowiednich
terenów” – kontynuuje Monika
Grzelak.
PAIH doradza zarówno przy
inwestycjach typu greenfield,
czyli wtedy, gdy poszukują ziemi, która do tej pory nie była
wykorzystywana przemysłowo
lub brownfield, gdy pomaga w
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znalezieniu istniejących już budynków
produkcyjnych.
„Przestawiamy przedsiębiorcom
propozycje kilku, kilkunastu
terenów. Wszystko zależy od

Na tym etapie Agencja pomaga również
zgromadzić dane związane z dostępnością odpowiednich pracowników
w danym regionie, ich
oczekiwaniami finansowymi, a także dostępną
w tym miejscu pomocą
publiczną. Po zawężeniu
liczby wybranych lokalizacji, dochodzi do wyboru tej najbardziej interesującej z punktu widzenia przedsiębiorcy. Finalizacja inwestycji nie
oznacza jednak zakończenia współpracy. W
ramach opieki poinwestycyjnej
pomagamy
znaleźć kontrahentów,
zainteresowane współpracą instytucje badawcze, czy dostawców
technologii” – potwierdza Monika Grzelak.
Więcej na PAP Media-

tego, czy decydujemy się na po- Room
szukiwanie w konkretnym rejoRedaktor
nie Polski, jednym czy kilku
województwach”, dodaje.
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/

Wyrafinowany smak piwa
z Browaru Wagabunda
Warzenie piwa inspirowane podróżami po świecie w
poszukiwaniu
oryginalnych
składników do eksperymentalnej produkcji trunku i modyfikowania receptur, jest sposobem na życie Piotra Pawlaka
właściciela Browaru Wagabudna w województwie dolnośląskim. Degustacja nowości
piwnych, produkowanych w

jednym z najmniejszych, rzemieślniczych browarów w Polsce, jest dla smakoszy prawdziwym rarytasem. Można w
nich wyczuć mieszkankę egzotycznych aromatów i smaków,
nasyconych nutą rodzimych
produktów.
Smak to bardzo subtelny
zmysł. Jak go wydobyć z warzonego piwa, żeby zadowolił
smakoszy?
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Naukowcy powiadają, że
smak to chemiczne wrota do
mózgu i rzeczywiście, jest w
tym coś finezyjnego. Wszystkie
zmysły ze sobą współgrają przy
rozpoznaniu tego co słodkie,
gorzkie, słone czy kwaśne, pomimo, że każdy z nas ma inne
preferencje. Nie ma uniwersalnego smaku, tak jak nie ma też
uniwersalnego konsumenta, dlatego staramy się eksperymento-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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wać z różnymi składnikami, aby
smakosze mogli wybrać taki
rodzaj piwa, który jest dla nich
najlepszy.
Jest pan kiperem piwnym,
czy to doświadczenie zawodowe pomaga właścicielowi browaru w doborze składników
przy modyfikowaniu receptur?
Browarnictwo zawsze mnie
interesowało, dlatego zdobyłem
uprawnienia sędziego piwowarskiego, aczkolwiek teraz mam
coraz mniej czasu, żeby się tym
zajmować. Zawodowy kiper
posiada zdolność rozpoznawania
zapachów i smaków występujących w poszczególnych gatunkach piwa. Potrafi je odróżniać,
opisywać i wskazywać zalety
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jak również wady. Poza smakiem i zapachem piwo musi odpowiadać określonym parametrom dotyczącym m.in. koloru,
wyglądu piany, wysycenia gazem. To zawodowe doświadczenie z pewnością pomaga mi w
prowadzeniu własnej działalności, aczkolwiek nie zawsze udaje
się ustrzec błędów. W produkcji
eksperymentalnej takie niespodzianki się zdarzają. Jeśli coś
się nam nie uda to zutylizowanie
300 litrów piwa jednorazowej
partii, jest mniej bolesne niż w
browarach, które wytwarzają np. 300 tysiący litrów tego
trunku. Dlatego w dużych zakładach dla uniknięcia ryzyka rzadko zmienia się receptury,
natomiast Browar Wagabunda

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

może sobie na to pozwolić.
Co pana skłoniło do uruchomienia własnego browaru?
Inicjatorką była moją żona i
to jej zawdzięczam powstanie
browaru przed czterema laty.
Mieliśmy nadmiar piwa produkowanego na własny użytek i
pojawił się pomysł, żeby zajmować się tym biznesowo. Zawsze
byłem smakoszem tego trunku i
hobbistycznie bawiłem się jego
smakiem, dlatego postanowiliśmy spróbować. Browar prowadzimy na małej przestrzeni na
terenie zakładu Przedsiębiorstwa
Przemysłu Ziemniaczanego w
Niechlowie. Jest to kilkusetosobowa miejscowość, położona na
pograniczu trzech województw:
dolnośląskiego, wielkopolskiego
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i lubuskiego. Browar, który tam
umiejscowiliśmy jest jedynym
naszym źródłem utrzymania.
Będziecie inwestować w
jego rozwój?
Na razie o tym nie myślimy,
bo to przekracza nasze możliwości finansowe, ale jesteśmy zadowoleni z naszej dotychczasowej działalności. Większość
sprzętu udało nam się wykonać
samodzielnie. Niektóre rozwiązania są dość nietypowe jak na
browar. Początki były trudne,
ponieważ na uruchomienie gotowego do eksploatacji zakładu
czekaliśmy dwa lata. Tyle czasu
trwały formalności w ok. 20
różnych instytucjach. Musieliśmy uzyskać zgody i pozwolenia m.in. z sanepidu, Urzędu
Skarbowego, straży pożarnej,
inspekcji ochrony środowiska i

wielu innych urzędów. Zabiegaliśmy też o zezwolenia na hurtową i cateringową sprzedaż piwa,
ponieważ detalicznej nie prowadzimy. To wszystko kosztuje,
bo takie zezwolenia są czasowe
i trzeba je odnawiać. Z czasem
może pomyślimy o rozszerzeniu
działalności i o własnym pubie,
ale na pewno jeszcze nie teraz.
Jak dużo czasu zabiera
produkcja pojedynczej partii
piwa?
Proces produkcji przy wykorzystywanie technologii stosowanej w Browarze Wagabunda
trwa od 4 do 6 tygodni. Ten czas
można skrócić jeśli producent
ma zaawansowany technologicznie sprzęt. My korzystamy z
metod naturalnych i receptur
uszlachetnianych,
poddawanych eksperymentalnej modyfi-
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kacji, żeby się tym trochę pobawić i stworzyć ciekawy smak
piwa. Od początku istnienia browaru dostarczyliśmy konsumentom ok. 50 różnych gatunków
piwa, przy czym jeden z nich
spędził w produkcji aż 4 lata i
dopiero teraz znalazł się na rynku. Tak produkcja nie jest opłacalna, bo półlitrową butelkę takiego piwa sprzedajemy po
20 zł, a powinna kosztować minimum 60 zł, ale my lubimy
robić takie niespodzianki smakoszom naszego trunku. W seryjne produkcji niektóre gatunki
piwa powtarzamy, a inne robimy jednorazowo. Wypuszczamy je na rynek i nigdy więcej
do tego nie wracamy. Nie dlatego, że te eksperymenty się nie
powiodły, ale dlatego, że staramy się ciągle wprowadzać coś

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 51

nowego. To nas motywuje do
nieustających poszukiwań.
Jakie składniki oprócz słodu, chmielu i drożdży znajdują się piwie warzonym przez
Browar Wagabunda?
Bardzo różne i dalekie od
tradycyjnych. Z każdej podróży
z żoną po świecie przywozimy
jakieś oryginalne składniki.
Czasami są to kwiaty wiśni suszone w soli przywiezione z
Japonii czy wysokiej jakości
herbata własnoręcznie zbierana
na wysokości ponad 2000
m.n.p.m. na Sri Lance. Innym
razem są to interpretacje smaku,
zapachu, doświadczenia samą
podróżą jak piwo „Rugbraud”
nawiązujące do typowo islandzkiego żytniego chleba gotowanego w specjalnych dołach
ogrzewanych przez gorące źródła. Narodowym daniem podawanym na portugalskiej wyspie
Maderze jest ryba espada pieczona z bananem i sokiem z
marakui. To nas zainspirowało
do wyprodukowania piwa o nazwie „Espada”, w którym mamy
marakuję, pieczone banany i
dodatkowo sok z cytryny. W
Stanach Zjednoczonych, które
słyną z jednych najlepszych browarów na świecie, degustowaliśmy różne piwa, których zbliżone smaki też można odnaleźć w

naszych trunkach. Przez pandemię koronawirusa ograniczyliśmy czasowo nasze wyjazdy za
granicę, ale w kraju tez nie brakuje nam inspiracji do tworzenia nowych serii piwa.
Czym jeszcze piwa z Browaru Wagabunda wyróżnia
się na rynku?
Nasze piwa są wyjątkowe
nie tylko ze względu na unikatowy smak, ale też na technologię
ich produkcji. Dla utrzymania w
piwie gazu robimy refermentację w butelkach, co jest rzadkością wśród producentów. Jest to
metoda stosowana między innymi przez twórców najlepszych
szampanów. Na etapie napełniania butelek oraz kegów, do piwa
jest dodawana precyzyjnie obliczona ilość surowca do refermentacji (najczęściej glukozy).
Po zamknięciu opakowania,
wciąż
aktywne
drożdże,
„zjadają” cukier powodując powstanie naturalnego dwutlenku
węgla, tak niezbędnego i uwielbianego w piwie. Taki produkt
nie jest poddawany pasteryzacji,
ani filtracji czyli najczęściej
stosowanym metodom utrwalania, co dodatkowo wzbogaca
jego smak, sprawiając że piwo
jest zawsze wyjątkowo świeże.
Konsumenci docenili walory piwa z Browaru Wagabun-

da podczas tegorocznego 50.
festiwalu piwnego Chmielaki
w Krasnymstawie. Takie wyróżnienie pomaga w promocji?
Oczywiście. W jednej z najbardziej standardowych kategorii warzonego klasycznie piwapils, konsumenci docenili nasz
browar i walory naszego piwa i
otrzymaliśmy złoty medal. Fajnie, że przypadło to akurat na
jubileuszową edycję najstarszego w Polsce festiwalu piwnego,
który odbył się pod koniec
sierpnia. Bardzo się z tego cieszymy, że pomimo krótkiego
stażu naszej działalności na rynku browarniczym już nas dostrzeżono. Spełniło się moje
marzenie. Taki medal otwiera
nam drogę do kolejnych sukcesów. Napędza sprzedaż i pomaga w promocji, a jednocześnie
motywuje nas do produkcji coraz ciekawszych gatunków piwa.
Z Piotrem Pawlakiem,
właścicielem Browaru
Wagabunda,
rozmawiała Jolanta Czudak
Wiecej
na :
https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Stowarzyszenie BIM
zintegrowane usługi
w transformacji cyfrowej
Transformacja
cyfrowa
przyspiesza i optymalizuje
wszystkie działania w firmach.
Łączy inteligentne technologie
z istniejącymi modelami i procesami biznesowymi dla osią-
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gania najlepszych efektów.
Skuteczność przeprowadzenia
takiej transformacji zależy
jednak od profesjonalnej wiedzy i kompetencji. Kompleksowymi usługami w tej dziedzinie zajmuje się Stowarzyszenie

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

BIM, które skupia w swoich
szeregach ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Prezesem przekształconego przed rokiem
stowarzyszenia, którego dzia-
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łalność dostosowana została
do współczesnych wymagań
rynku, jest Aleksander Szerner.
Sięgnijmy najpierw do historii, zanim podsumujemy
pierwszy rok działalności Stowarzyszenia BIM. W jakiej
formule działało poprzednio?
Przez kilka lat nasza działalność non-profit koncentrowała
się na jednej branży, ponieważ
było to „Stowarzyszenie BIM
dla polskiego budownictwa”.

Metodyka BIM (ang. Building
Information Management) polega na kompleksowym i zintegrowanym systemie zarządzania informacją o realizowanej
inwestycji na każdym jej etapie,
począwszy od koncepcji, przez
wykonanie i użytkowanie, aż do
rozbiórki
obiektu. Odpowiadając na potrzeby
współczesnego świata, od tego
roku rozszerzyliśmy znacząco
zakres naszej działalności, która
już przestała być non-profit.
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Building Information Management
przekształciliśmy w
Business Information Management,
aby wspierać cyfrową transformację
firm i wskazywać
im drogę do najbardziej optymalnych
rozwiązań oraz do
efektywnego rozwoju w najbliższej
perspektywie.
W jaki sposób
się to odbywa?
W Stowarzyszeniu BIM działają
firmy oraz eksperci
z całego obszaru
gospodarki
m.in.
obszaru budownictwa, prawa, ekonomii, logistyki, przemysłu, technologii
informatycznych,
oraz
zarządzania
projektami.
W
transformacji cyfrowej łączymy ludzi,
technologie i biznes. Jesteśmy platformą, która jest
zbudowana na sieci
powiązań biznesowych, umożliwiających dzielenie się
doświadczeniem i
wiedzą pomiędzy
jej członkami. Mamy uporządkowaną strukturę
oraz ukierunkowane cele rozwoju i działania biznesowe. Powołaliśmy ambasadorów stowarzyszenia i radę doradczą, która nas
wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy rzecznika
prasowego do prowadzenia
działań komunikacyjnych oraz
koordynatora do zarządzania
projektami. Ambasadorami stowarzyszenia są członkowie honorowi o rozpoznawalnej marce
osobistej na rynku krajowym i

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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międzynarodowym. Z tak profesjonalną grupą jesteśmy w stanie prezentować cyfrowe rozwiązania poprzez warsztaty,
artykuły i publikacje w mediach
branżowych oraz społecznościowych. Stworzyliśmy hub, w
którym ludzie mogą wymieniać
się wiedzą i doświadczeniem w
zakresie cyfrowych rozwiązań,
ale także łączyć się biznesowo.
Rok wystarczył, żeby stworzyć taki profesjonalny hub w
ramach stowarzyszenia?
Wymagało to sporo wysiłku,
ale organizacja miała już swój
dorobek działając w poprzedniej
strukturze i była rozpoznawalna
na rynku. Teraz zostało to rozbudowane i wzmocnione o nowe kompetencje i działania. Od
początku roku udało nam się
pozyskać wspaniałych ekspertów, którzy mają ogromną wiedzę z dziedziny transformacji
cyfrowej przedsiębiorstw. Zyskaliśmy też ważnych członków wspierających, którzy aktywnie uczestniczą w cyfrowej
gospodarce. Zależało nam, żeby
w naszych szeregach znaleźli się
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specjaliści z różnych obszarów,
w tym firmy z branży systemów
IT, przedsiębiorstwa zajmujące
się tworzeniem produktów technicznych i oprogramowaniem,
obsługą prawną, biura projektowe, a także świadczące usługi
cyfrowe. Na swoim pokładzie
mamy także nowoczesną firmę
geo-informatyczną oraz grupę
technologiczną, która posiada w
swoim portfolio kilkanaście
spółek m.in. realizuje projekty
dotyczące optymalizacji energetycznej i bezpieczeństwa oraz
tworzy integralne systemy techniczne dla przemysłu. Stale
przybywa nam nowych członków i partnerów. Ostatnio Stowarzyszenie BIM podpisało list
intencyjny z GS1 Polska o
współpracy w zakresie wspólnych działań przy wdrażaniu
cyfrowych technologii i rekomendacji globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Aktywnie łączymy
kompetencje naszych członków
co pozwala nam pełnić rolę
partnera biznesowego, odpowiadającego za konsultacje, wdro-
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żenie i realizacje projektów w
firmach gotowych na cyfrową
transformacje. W tych działaniach dobieramy narzędzia skrojone pod konkretne potrzeby
naszych klientów.
Stowarzyszenie
realizuje
już wspólne projekty z partnerami?
Tak, już wspólnie z naszymi
ekspertami i członkami wspierającymi działamy w kilku projektach, a także konsekwentnie
realizujemy strategię zwiększania swojej obecności w roli doradcy w zrozumieniu cyfrowej
transformacji u klienta prywatnego i publicznego. Podpisanie
listu intencyjnego z GS1 Polska
to też jest pierwszy krok do realizacji wspólnych projektów.
Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem BIM a GS1 pozwoli
na upowszechnianie digitalizacji
oraz metodyki BIM w sektorze
cyfrowej gospodarki.
Na czym koncentruje się
teraz stowarzyszenie?
Stowarzyszenie BIM jest
podmiotem
opiniotwórczym,
który tworzy rekomendacje do-
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boru optymalnej ścieżki rozwoju organizacji, a także propozycje rozwiązań cyfrowych, jak
również bierze czynny udział w
cyfrowych przemianach gospodarki. Prowadzimy statutową
działalność biznesową na rynku
edukacyjnym i konsultingu, w
oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych członków oraz korzystamy z doświadczenia zewnętrznych ekspertów i podmiotów wspierających stowarzyszenie. Współpracujemy z
sektorem uczelni wyższych
m.in. Politechniką Gdańską i
Uniwersytetem Zielonogórskim
w celu tworzenia i prowadzenia
wykładów o metodyce BIM
oraz rozwiązaniach cyfrowych,
wspierając się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami członków oraz ekspertów zewnętrznych. Spektrum naszych działań
edukacyjnych i biznesowych
jest szerokie i ma charakter
kompleksowy.

Co to oznacza?
Stowarzyszenie BIM w roli
konsultanta jest w stanie od A
do Z przeprowadzić cały proces
transformacji cyfrowej u partnerów zarówno publicznych jak i
prywatnych. W naszym portfolio mamy oprogramowania oraz
usługi związane z metodyką
BIM. W najbliższym czasie będziemy realizować projekt Cyfrowego Bliźniaka. Cyfrowy Bliźniak, z angielska
zwany Digital Twin, jest wizualnie połączonym z informacjami modelem obiektu, będącym
dokładnym jego odzwierciedleniem w warunkach rzeczywistych. Korzystanie z tej cyfrowej technologii ułatwia komunikację pomiędzy partnerami ,
wymianę danych i raportowanie
w rozproszonych zespołach, a
także sprawne zarządzanie informacją w całym cyklu życia
budowli. Składamy teraz oferty
do organizacji zainteresowanych

stosowaniem metodyki BIM.
Dla tych firm ważne są kompetencje, nasze doświadczenie, ale
przede wszystkim integralność
tych wszystkich działań. W ramach kompleksowej usługi w
działaniach biznesowych jesteśmy w stanie przeprowadzić
firmę przez cały proces transformacji cyfrowej. Stowarzyszenie
BIM gwarantuje partnerom publicznym i prywatnym przejście
przez tę transformację cyfrową
w taki sposób, żeby to przyniosło im wymierne korzyści i żeby
zyskali przewagę na konkurencyjnym rynku.
Z Aleksandrem Szernerem
rozmawiała Jolanta Czudak
Stowarzyszeniebim@plbim.org
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/

Ciąg dalszy ze s.1

Niepewny los
krajowych czasopism naukowo-technicznych
Wydawnictwo
SIGMANOT jest największym polskim wydawcą czasopism
branżowych o profilu naukowo-technicznym, z których
najstarsza gazeta inżynierska
„Przegląd Techniczny” liczy
sobie 155 lat. Jako zintegrowana oficyna wydawnicza
SIGMA-NOT funkcjonuje od
1949 roku i wydaje obecnie 33
tytuły, których właścicielem
jest Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
lub poszczególne stowarzyszenia inżynierów i techników
działające w ramach Federacji. Autorami artykułów za-

mieszczanych w czasopismach
o najnowszych osiągnięciach i
nowościach technicznych, po
które sięgali przedsiębiorcy,
były autorytety naukowe lub
specjaliści z danej branży, informuje Magdalena BorekDaruk, prezes Wydawnictwa
SIGMA-NOT.
Po reformie szkolnictwa
wyższego i wprowadzeniu nowych zasad punktacji czasopism naukowych sytuacja bardzo się zmieniła i stała się dla
wydawnictwa
wyjątkowo
trudna. Polskim naukowcom
publikowanie w krajowych
czasopismach już się nie opłaca, ponieważ otrzymują dużo
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mniej punktów, które liczą się
do ich dorobku naukowego.
Za publiczne pieniądze robią
to za granicą. Wydatki z tego
tytułu są gigantyczne.
Jakie są skutki nowych
zasad punktacji czasopism dla
zarządzanego przez panią wydawnictwa?
Tracimy autorów w czasopismach naukowo-technicznych,
które istnieją na rynku od kilkudziesięciu, a nawet od ponad stu
lat i obawiamy się poważnie o
ich przetrwanie. Przed reformą
szkolnictwa wyższego w październiku 2018 roku i wprowadzeniem nowych zasad punktacji czasopism, polscy naukowcy
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zamieszczali w nich wyniki
swoich badań, informowali o
najnowszych osiągnięciach naukowych i nowościach technicznych opracowanych na uczelniach i w instytutach naukowobadawczych, a także zamieszczali aktualne analizy dotyczące
rynku. Publikacje te uwzględ-
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niane były w dorobku naukowym autorów, a z przekazywanej wiedzy, w sposób praktyczny korzystali przedsiębiorcy z
wielu branż i sektorów gospodarki. Mieli dostęp do wiarygodnych informacji o innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach, które mogą zastosować

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

w swoich firmach i przedsiębiorstwach. Te korzyści wpływały bezpośrednio na rozwój
gospodarczy kraju. Po wprowadzeniu przez ministerstwo nowych zasad punktacji czasopism zmieniły się całkowicie
preferencje. Polskim naukowcom nie opłaca się publikowa-
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nie artykułów w rodzimych periodykach, które są bardzo nisko
punktowane. Robią to w zagranicznych czasopismach naukowych o znacznie wyższej punktacji, które znajdują się na listach jednej w trzech międzynarodowych baz danych: Web of
Science czyli na tzw. liście filadelfijskiej, w bazie Scopus, lub
ERICH+ .
Jak wysoka jest punktacja przypisywana czasopismom naukowym ujętym w
tych międzynarodowych bazach?
Najwyższą punktacją objęte
są czasopisma ze względu na
to, jak często i gdzie cytowane
są publikowane w nich artykuły.
Taki wykaz czasopism naukowych posiadających tzw. Impact
Factor (IF), czyli wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania, zawiera lista filadelfijska, ustalona
przez Institute for Scientific Information w Filadelfii na podstawie prowadzonego indeksu
cytowań publikacji naukowych.
W wielu krajach istnieją całe
systemy oceny instytucji naukowych i zatrudnionych w nich
pracowników opierające się na
liczbie publikacji z uwzględnieniem IF czasopism, w których te
publikacje się ukazały. W Polsce instytuty naukowe i wydziały uczelni wyższych oceniane są
przez Ministerstwo Edukacji i
Nauki, między innymi właśnie
na podstawie kryterium IF. Co
prawda szczegółowe zasady
oceny jednostek naukowych
ulegają częstym modyfikacjom,
jednak wykształcił się już pewien stały, ogólny schemat tej
oceny. Resort publikuje wykaz
czasopism naukowych wraz z
przypisaną im punktacją, która
wynosi od 20 do 200 punktów. Podstawą prawną do punktowania czasopism naukowym
jest rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z listopada 2018 roku. Pierwszy
taki wykaz został ogłoszony
komunikatem z lipca 2019 roku,
a ostatni, który wywołał wiele
kontrowersji w lutym br. W
wykazie Ministerstwa Edukacji
i Nauki ujęto przede wszystkim zagraniczne czasopisma
naukowe, które otrzymały maksymalną liczbę punktów i część
polskich, które zostały uwzględnione w międzynarodowych
bazach. Reszta znalazła się poza
listą, co nie zachęca do zamieszczania w nich artykułów naukowych .
Co to oznacza dla czasopism naukowo-technicznych
wydawanych przez spółkę
SIGMA-NOT?
Większość z nich nie znajduje się w żadnej z trzech międzynarodowych baz, dlatego
sytuacja wydawnictwa jest coraz trudniejsza. Czasopisma naukowo-techniczne z atrakcyjnym tytułem, ukazujące się od
stu lat, niezwykle zasłużone
dla odbudowy i rozwoju kraju,
z imponującą historią i doświadczeniem mogą nagle zniknąć z
rynku z powodu braku autorów i
tym samym wartościowych artykułów. Pracownicy naukowi
nie widzą już sensu publikowania w tych tytułach. Wycofują
swoje prace i artykuły, żeby
zamieścić je w wysoko punktowanych przez MEiN zagranicznych czasopismach, niezależnie
od renomy i znaczenia tych periodyków. Niektóre mają zaledwie kilkuletnią historię, a otrzymały już 200 punktów, kiedy
renomowanym polskim czasopismom z tego samego zakresu
przyznano tylko 20 punktów.
Polski naukowiec musiałby zamieścić w nim 10 odrębnych
publikacji, żeby uzyskać 200
punktów, a i tak w wielu uczelniach i instytutach wydano zarządzenia, że do dorobku naukowego liczą się tylko publikacje
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w czasopismach, posiadających
minimum 70 punktów. Autorzy
wybierają znacznie bardziej
opłacalny dla siebie wariant i
wyniki swoich badań publikują
w zagranicznych czasopismach.
Ośrodki naukowe ponoszą duże
koszty z tego powodu, ponieważ
płacą za to wysoką cenę w euro
lub w dolarach. To są wielomilionowe wydatki z publicznych
środków, które zasilają zagraniczne wydawnictwa i wspierają
obcy biznes, zamiast wzmacniać
finansowo krajowy rynek wydawniczy. Dla Polski to żadna
korzyść. Czasopisma te rzadko
są czytane przez polskich inżynierów i techników, ze względu
na obcy język i utrudniony do
nich dostęp. Ograniczony zostaje w ten sposób również
transfer wiedzy i innowacji z
nauki do polskiego przemysłu.
Ta sytuacja wymaga radykalnej
zmiany, o co zabiegają nie tylko
wydawcy, ale także sami naukowcy, którzy od wielu miesięcy interweniują w Ministerstwie
Edukacji i Nauki.
Jaki jest pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Jedną z propozycji jest utworzenie krajowej bazy czasopism
naukowo-technicznych, aby naukowcy mieli wybór i mogli
publikować w zagranicznych i
polskich periodykach. Można
zaznaczyć, że ich działalność w
ramach tych dwóch baz: międzynarodowej i krajowej, będzie
trochę inaczej punktowana, ale
też będzie wliczana do ich dorobku naukowego. Taka zmiana
pozwoliłaby ponownie krajowym firmom uzyskać dostęp do
prac polskich uczelni i instytutów. Publikacja polskiego dorobku naukowego nie powinna
pomijać krajowego czasopiśmiennictwa, które było, jest i
będzie najszybszą ścieżką dotarcia do przedsiębiorców i tym
samym ważnym elementem
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wsparcia krajowej gospodarki. Opinie te podzielają polscy
przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani rzetelną, merytoryczną
wiedzą. Przed zmianą ustawy o
szkolnictwie wyższym istniały
obok siebie dwie bazy i naukowiec wybierał, gdzie chce publikować. Naukowcy na opublikowanie swoich prac w czasopismach zagranicznych muszą
czekać miesiącami. Nie mogą
zamknąć i rozliczyć programu,
na który otrzymali grant, bo
czekają na publikację np. półtora roku. Jeśli chcą przyspieszyć
termin zamieszczenia artykułu
nierzadko muszą płacić 200

proc. ceny. To jest niezwykle
dochodowy dla zagranicznych
wydawców biznes robiony na
polskiej nauce. Zachodzi tylko
pytanie dlaczego mamy to robić
za nasze publiczne pieniądze?
Sama publikacja artykułu w
czasopiśmie lub wydawnictwie
ujętym na jakiejś urzędniczej
liście nie stanowi absolutnie
żadnej gwarancji jakości tej pracy, zwłaszcza jeśli trzeba za to
dużo płacić. To powinno się jak
najszybciej zmienić. Apelują o
to redakcje czasopism naukowo
-technicznych, a także zarząd
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, repre-

zentującej polskich inżynierów i
techników. Wszystkie środowiska zainteresowane szybkim
rozwiązaniem tego niezwykle
ważnego problemu mają nadzieję, że decydenci uwzględnią ich
argumenty.
Z Magdaleną Borek-Daruk,
prezesem Wydawnictwa SIGMA-NOT rozmawiała Jolanta
Czudak
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/

Pracownia histopatologii
to moje królestwo
Uczelnie prywatne nie są
zobligowane do prowadzenia
działalności naukowej, ale ich
aktywność w tej dziedzinie
wpływa na podniesienie poziomu kształcenia, większą renomę i prestiż. Naukowcy mogą
dokonywać nowych odkryć,
patentować i komercjalizować swoje wynalazki i zdobywać nowe stopnie oraz tytuły
naukowe. Na takim rozwoju zyskuje zarówno system
kształcenia jak i konkurencyjność uczelni. Badania naukowe i dydaktyka są ze sobą
mocno powiązane, dlatego jedno nie powinno istnieć bez
drugiego – uważa prof. dr
hab. n. med. Lech Chyczewski, rektor Wyższej Szkoły
Medycznej w Białymstoku,
który w swoim dorobku ma
setki prac naukowych, przede
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wszystkim w zakresie patomorfologii.
Kierowanie WSM, w której kształci się ponad 1000
osób na 5 kierunkach można
pogodzić aktywnością naukowo-badawczą?
Wyższa Szkoła Medyczna jest młodą uczelnią, ponieważ istnieje dopiero od 2003
roku, ale zawsze miała ambicje
prowadzenia badań naukowych.
To mnie zmotywowało do objęcia funkcji rektora WSM cztery
lata temu. Wcześniej, przez
kilka dekad pracowałem w Zakładzie Patomorfologii Lekarskiej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i prowadziłem tam setki różnych badań.
Zajmowałem się m.in. problematyką biologii raka płuca, zarówno w aspekcie badań podstawowych i przedklinicznych, jak
i ich bezpośredniego zastosowania w praktyce klinicznej. Z mo-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

jej inicjatywy powstał tam Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej i Akademicki Ośrodek
Diagnostyki Patomorfologicznej
i Genetyczno-Molekularnej, z
którym teraz nasza uczelnia
czasami współpracuje przy wykonywaniu badań immunohistochemicznych, które są bardzo
ważne w diagnostyce precyzyjnej nowotworów. Dwa lata temu zorganizowałem w Wyższej
Szkole Medycznej nowoczesną
pracownię
histopatologiczną,
aby nadal badać pod mikroskopem zjawiska chorobowe zachodzące w komórkach oraz tkankach przy różnego rodzaju schorzeniach. Godzę obowiązki rektora z aktywnością badawczą,
bo nie wyobrażam sobie życia
bez mikroskopu. Ta pracownia
to jest moje królestwo a z mikroskopem nie rozstaję się od
50 lat.
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Jakie badania pan rektor
tutaj przeprowadza?
Nasza pracownia histopatologiczna wyposażona jest w nowoczesną aparaturę i sprzęt do
prowadzenia badań i diagnostyki. Mamy tutaj mikroskop posiadający wszystkie możliwe opcje
wykorzystywane do badań preparatów biologicznych przy rozpoznawaniu chorób nowotworowych, schorzeń zapalnych, zwyrodnieniowych oraz śledzenie
postępu procesu chorobowego i
leczenia. W diagnostyce chorób
nowotworowych badania histopatologiczne mają szczególne
znaczenie. Pozwalają na ustalenie rodzaju nowotworu oraz jego
stopnia złośliwości. Od ich wy-

ników zależy decyzja o doborze
odpowiedniej terapii, a także
rozległości zabiegu operacyjnego. Materiał tkankowy pobrany
od pacjenta w czasie zabiegu
chirurgicznego trafia do naszej
pracowni i podlega analizie w
celu ustalenia charakteru choroby. Próbka poddana jest niezwykle precyzyjnej obróbce
przy użyciu zaawansowanej
technologicznie aparatury. Mamy tutaj procesor do obróbki
tkanek, barwiarkę, mikrotom
służący do cięcia preparatów
biologicznych na bardzo cienkie
skrawki oraz inne niezawodne
przyrządy. Ten proces przygotowania tkanek, zanim wykonane
z nich preparaty trafią do mikro-
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skopowej oceny, przeprowadza
bardzo doświadczona w badaniach
biotechnologicznych
dr Joanna Bicz, która przez ok.
20 lat pracowała w najlepszych
ośrodkach w Anglii. Ja koncentruję się przede wszystkim na
diagnostyce
mikroskopowej. Dokonuję rozpoznania, a
zakodowane wyniki są przesyłane online do szpitali. To wszystko działa błyskawicznie. Jeżeli
dzisiaj otrzymuję materiał tkankowy, to następnego dnia, po
jego obróbce szpital ma już rozpoznanie i specjalista może rozpoczynać proces leczenia. To
nasze szybkie działanie jest ewenementem na skale Polską.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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W czym jeszcze WSM się wyróżnia?
Wszystkie uniwersytety medyczne są wyposażone w nowoczesną aparaturę. Jeśli natomiast chodzi o niepubliczne szkoły medyczne, to według mnie jesteśmy prawdopodobnie jedyną uczelnią w Polsce, która dysponuje zaawansowaną aparaturą do badań biochemicznych, morfologicznych i genetyczno – moleklarnych. To nam pozwala łączyć naukę z dydaktyką z możliwością kształcenia studentów na
poziomie akademickim. Możemy
bowiem przekazać im własne doświadczenia, wynikające z efektów
prowadzonych badań. W mojej
ocenie bez nauki nie ma dobrej dydaktyki. My tutaj przyprowadzamy
studentów i pokazujemy im jak to
wszystko działa. Taka praktyka jest
kluczowa zwłaszcza dla przyszłych
pielęgniarek, których najwięcej
kształci się w WSM. W tym roku
akademickim na studiach licencjackich i magisterskich na tym kierunku naukę rozpoczęło ponad 500
osób, a ok. 300 jest na II i III roku. Podczas zajęć w tej pracowni
tłumaczę studentom pielęgniarstwa,
jak ważne jest to, żeby każdy usunięty podczas zabiegu chirurgicznego materiał tkankowy był przebadany. Nigdy nie wiadomo bowiem,
co tam odkryjemy. Dopiero po badaniu
mikroskopowym
okaże
się, czy nie ma tam patologicznej
zmiany, albo nowotworu. Jakie
znaczenie ma dobrze przygotowana
do zawodu pielęgniarka sam się
przekonałem swego czasu w Libii.
Co się wtedy wydarzyło?
W libijskim szpitalu prowadziłem pracownię histopatologiczną w
ramach istniejącej wówczas współpracy z uczelnią medyczną w Białymstoku. Badałem tam cysty związane z tasiemczycą, występującą
tam dość powszechnie. Tasiemiec
m.in. w wątrobie wytwarza duże
torbiele, które z czasem wapnieją.
W warunkach libijskich torbiele te
nagminnie występują w całej jamie
brzusznej. Zajmowałem się badaniem zawartości tych cyst. Nie było
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wiadomo jaka jest etiologia tych
torbieli, ale dzięki moim badaniom
udało się to udowodnić. W tym
libijskim szpitalu mieliśmy przypadek, kiedy jedna z pacjentek nie
mogła urodzić dziecka. Przeszkodą
były cysty w otoczeniu kanału rodnego. Położnik po cesarskim cięciu
usunięty materiał wrzucił do kosza.
Położna z bardzo dobrej białostockiej
szkoły
położniczoginekologicznej, której twórcą był
prof. Stefan Soszka, wyjęła te resztki, ponieważ wiedziała, że to musi
być zbadane. Włożyła je do formaliny i przyniosła do mnie. Ja to zbadałem i zobaczyłem pewną formę w rozwoju tego tasiemca. Moja
praca była opublikowana w światowych periodykach medycznych. W
działalności dydaktycznej przytaczam ten przykład, ponieważ on
obrazuje jak ważna jest rola dobrze
wykształconej pielęgniarki. Materiał usuwa chirurg, ale to pielęgniarska zabezpiecza go do badań i
wstępnie opisuje. Zwracamy uwagę
jak istotne jest odpowiednie utrwalanie tego materiału we właściwej
proporcji do utrwalacza oraz jego
jakość, żeby prowadzić dalsze badania
immunohistochemiczne,
gdzie musi być odpowiednie stężenie formaliny. To wszystko jest w
rękach pielęgniarki. Dlatego podkreślam jeszcze raz jak fundamentalne jest połączenie badań naukowych z dydaktyką. Badania są
wstępem do przekazywania wiedzy
i kształtowania w młodych ludziach
ciekawości, która rozbudza ich zainteresowania.
Uczelnia sięga po dotacje na
prowadzenie badań?
To przykre, ale nie otrzymujemy
żadnych dotacji na działalność badawczą. Sami musimy zdobywać
fundusze, natomiast w przypadku
szkół publicznych jest zupełnie inaczej. Mają dotacje statutowe na
działalność naukową. To nie są duże pieniądze, ale zapewniają ciągłość prowadzenia badań naukowych. Pozyskują też środki z
NCBR, NCN, Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej i z innych jeszcze
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źródeł. WSM, aby dostać dostaję
na jakiś projekt badawczy musi
wnieść swój własny wkład w wysokości np. kilkuset tysięcy, albo kilku milionów złotych. Nie mamy
takich pieniędzy, zwłaszcza teraz
kiedy inflacja jest najwyższa od 20
lat , a my nie możemy podnieść
czesnego o wskaźnik inflacji i głowimy się jak zbilansować działalność uczelni. Na wszystko musimy
pozyskiwać każdą złotówkę. Założyciel i kanclerz Wyższej Szkoły
Medycznej, Mikołaj Tomulewicz
jest wielkim fanem nauki, dlatego
cały czas dokłada do badań z własnej kieszeni. Przeznaczył na ten
cel już ponad 4 mln zł, ale wartość
badań przeprowadzonych przez
nasz zespół naukowo-badawczy
przekracza tę kwotę dziesięciokrotnie. Systematycznie inwestuje również w rozwój nowoczesnej infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia badań. W działalności naukowej koncentrujemy się na opracowywaniu różnych środków medycznych i kosmetycznych m.in. z
miodownika melisowatego, sromotnika smrodliwego, kory brzozowej
oraz z innych roślin, ponieważ dysponujemy świetnie przygotowaną
do tego bazę laboratoryjną. Mamy
sporo osiągnięć oraz patenty: amerykański, europejskie na preparaty
ułatwiające gojenie się ran. Już niedługo skończą są ich badania kliniczne. Robilibyśmy jeszcze dużo
więcej, bo zespół jest do tego bardzo dobrze przygotowany, gdyby
nie ograniczenia finansowe. Zależy
nam na komercjalizacji naszych
wynalazków, ale trudno jest do takiej współpracy przekonać firmy
farmaceutyczne. Szkoda, bo z naszych preparatów mogliby skutecznie korzystać pacjenci.
Z prof. Lechem Chyczewskim, rektorem WSM rozmawia
Jolanta Czudak
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Ciąg dalszy ze s.8
Od naszej stałej korespondentki z Francji

LUBLIN
stolica WSCHODNIEJ POLSKI
wersytet Lubelski (KUL), który jest
jedynym tego typu uniwersytetem
w Europie. Jednym z wykladowow
tego uniwersytetu był Karol Wojtyłła (w katedrze Etyki Katolickiej).
W czerwcu 1987 r. już jako papież
odwiedzil KUL, katedrę lubelską
oraz muzeum na Majdanku, utworzone w miejscu dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego,
ktory byl zalozony celem eksteminacji ludnosci cywilnej oraz jako
oboz dla jencow wojennych
(peryferie Lublina).
Z Lublinem zwiazany byl również kardynal Stefan Wyszyński,
ktory w latach 20. XX w. studio-

wał na KUL, zaś po II wojnie światowej został biskupem lubelskim.
Obu postaciom poświęcono pomnik
na dziedzińcu KUL. Oprócz KUL
w mieście działa obecnie kilka
wyższych uczelni, w których kszatałci się również kilka tysięcy studentow z zagranicy.
Z Lublina pochodziło wielu
wybitnych ludzi, z których najbardziej znani sa : Biernat z Lublina
(ok.1465 – po 1529 r.) – pisarz,
Wincenty Pol (1807-1872 ) – poeta
i geograf, Henryk Wieniawski
(1835- 1880) – skrzypek i kompozytor, Jozef Czechowicz (19031939) – poeta. W Lublinie nauki

pobieral Jozef Ignacy Kraszewski
(1812-1887 r.) – pisarz. A poeta Jan
Kochanowski (1530-1584 r.) przyjeżdzał bardzo często do Lublina,
(jak dziś powiedzielibyśmy - służbowo) na rozprawy sądowe odbywające się w Trybunale Koronnym
w Lublinie, który był jednym z
dwóch najwyższych sądów apelacyjnych prawa ziemskiego w dawnej Polsce.
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/
jan-kochanowski-w-lublinie/
Ze współczesnych nam, z Lublina pochodzi: Aleksander Zelwerowicz, Bogdan Łazuka, Beata Ko-

Wyroby z wikliny.
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Bogato zdobiona kamienica Konopniców, Rynek 12
w Lublinie (według oryginału z XVI w.).
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Kamienica przy ulicy Grodzkiej (Stare Miasto)
udekorowana technika sgrafitto.
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Polichromie ozdabiające kamienicę przy ulicy Rynek 4 na
Starym Mieście w Lublinie.
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Kaplica św. Trójcy na zamku lubelskim.
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Kamienica Sebastiana Fabiana Klonowicza (1545-1602 r.), otrzymana przez Klonowicza w posagu żony, Agnieszki z Wiślickich. Kamienica została przebudowana w XVIII w. zaś medaliony na
fasadzie wykonane techniką sgrafitto w roku 1939 przedstawiają, oprócz Sebastiana Klonowicza,
również Biernata z Lublina, Jana Kochanowskiego, Wincentego Pola, czyli osoby związanych z Lublinem. Dziś w kamienicy mieści się siedziba Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych.
Klonowicz był poetą, kompozytorem, a także kolejno wójtem i burmistrzem, a także dożywotnim rajcą (ławnikiem sądowym) w Lublinie. Inna wersja jego nazwiska to: Klonowic. Pod swoimi
pracami podpisywał się łacińskim tłumaczeniem nazwiska: Acernus (z łaciny acer=klon).
zidrak, Budka Suflera i Kabaret Później służył jako siedziba królewska, a od pierwszej połowy XIX
Ani Mru- Mru.
w. do czasu odzyskania przez PolLublin jest miastem o bogatej skę niepodległości, jako więzienie
historii, w której przeplatały się carskie, głównie dla uczestników
okresy chlubne i doniosłe z okresa- walk o niepodległość.
W czasie II wojny światowej na
mi tragicznymi. Świadectwem tych
ostatnich jest los zamku lubelskie- zamku w Lublinie mieściło się GESTAPO oraz wiezienie dla człongo
ków ruchu oporu oraz ludności
https://www.mnwl.pl/
żydowskiej. Wtedy w wiezieniu na
Historia_Zamku_Lubelskiego-1zamku przebywało ok. 40 tysięcy
124-30.html
więźniów, którzy mordowani byli
http://zamek-lublin.pl/o-muzeumna miejscu lub wywożeni do obomnl/historia-zamku-lubelskiego/
zów koncentracyjnych, w tym do
Zamek zbudowano na potrzeby obozu na Majdanku.
O tych ponurych latach przypokasztelanii lubelskiej w XII w..
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minają tablice z nazwiskami osób
straconych, umieszczone na murze
zamku i obok schodów zamkowych. Obecnie na zamku mieści się
MUZEUM NARODOWE, które
posiada jako depozyt (nie mogłoby
być inaczej) obraz Jana Matejki pt.
«Unia Lubelska».
Dziś Lublin, jako miasto wojewódzkie jest ważnym ośrodkiem
kultury i oświaty, w którym działają rozmaite placówki i stowarzayszenia kulturalne.
Przykładowo, oprócz takich
instytucji kulturalnych jak muzea
narodowe, teatr, nowoczesna filharmonia, domy kultury, galerie sztu-

Nr 11 (111) Wieści Światowe 01 listopada 2021 r.

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo–Mostowych S.A.
w Szamotułach

Oferta handlowa

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

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

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg
możliwość odbioru luzem

Zamówienia przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003,
e-mail: prdmsa@prdmsa.pl
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LUBLIN
stolica WSCHODNIEJ POLSKI
ki, w Lublinie działa także muzeum
wsi polskiej (skansen) przedstawiające życie codzienne ludności wiejskiej, które przeszło już do historii.
Do skansenu można wybrać się, by
obejrzeć dodatkowo pokazy z okazji pierwszego dnia wiosny, żniw,
wykopków lub z okazji świat religijnych. W mieście corocznie odbywa się też bardzo wiele festiwali i
wydarzeń kulturalnych. Z kolei
pamiątką po dawnych mieszkańcach - lubelskich Żydach, jest tradycja kulinarna – cebularz, czyli placek z cebulą i makiem, którego nie
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może zabraknąć w żadnej szanującej się piekarni.
Lublinianie kultywują z entuzjazmem polskie tradycje, jakimi są
kiermasze
świąteczne
(wielkanocny, bożonarodzeniowy) i
festiwale folklorystyczne. W jednym z
nich,
w festiwalu
«Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne» uczestniczy między
innymi «Zespół Pieśni i Tańca Lublin».
http://zpit.lublin.pl/pl/historia/,
http://zpit.lublin.pl/pl/festiwal/
http://zpit.lublin.pl/pl/xxxv-msf-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

2021-dzien-piaty/
Na lubelskie place powróciły
również
tradycyjne
jarmarki
(Jarmark św. Antoniego i Jarmark
Jagielloński). Jarmark Jagielloński
oraganizowany od 2007r. w miesiącu sierpniu przyciąga producentów
wyrobów rzemieślniczych i wyrobów regionalnych oraz tłumy zwiedzających. W tym roku (2021) jarmark odbył się w dniach 15-22
sierpnia. Stragany sprzedawców
wyrobów z ceramiki, wikliny, wyrobów zabawkarskich i hafciarskich
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można było jak zwykle odwiedzić
na Rynku i bocznych uliczkach
Starego Miasta. Ze względu na sytuację sanitarną dwie ostatnie edycje jarmarku (2020 i 2021 r.) wypadły skromniej, gdyż sprzedawcy
zagraniczni nie zostali zaproszeni
do udziału w jarmarku. Jarmark
dodatkowo urozmaiciły warsztaty
rzemiosła oraz występy artystyczne.
Uzupelnienie jarmarku stanowił
plac zabaw dla dzieci, na którym
zaprezentowano zabawy dziecięce z
dawnych epok. Urządzeń cyfrowych więc tam nie było, ale dzieci,
a nawet młodzież bawiły się znakomicie.
Wybór Starego Miasta na miejsce jarmarku okazał się doskonałym
pomysłem, gdyż charakter architektury staromiejskiej harmonizuje z
atmosferą tradycyjnego handlu
ulicznego.
Stare Miasto to najstarsza część
ośrodka miejskiego, który dawniej
otoczony był murami obronnymi,
zlikwidowanymi w późniejszych
czasach. Pozostałością po murach
obronnych jest między innymi Brama Krakowska, dziś popularny
symbol miasta. Lublin posiada też
własny hejnal, który grano już 400
(czterysta) lat temu z wieży nieistniejącego dziś kościoła św. Michała, a następnie z balkonu Bramy
Krakowskiej, a ostatnio brzmi z
tarasu Ratusza.
Herbem miasta Lublina jest
tarcza z wizerunkiem kozła opartego o gałązkę winorośli, skąd też
pochodzi inna nazwa Lublina, a
mainowicie Kozi Gród. Nazwa ta
wiąże się z jedną z legend lubelskich, do których należy również
legenda o czarciej lapie, zainspirowana jednym z procesów sądowych
odbywających się w Trybunale Koronnym mieszczącym się właśnie
na Starym Miescie.
http://www.polskaniezwykla.pl/
web/place/26190,lublin-lubelskikoziolek.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Hejna%C5%82_Lublina
Jeszcze inna nazwa nadawana
Lublinowi, to «maly Krakow». A
wynika to zapewne z podobieństwa
architektury obu miast w dzielnicy

staromiejskiej. Na Starym Mieście
w Lublinie, podobnie jak w Krakowie, wznosi się budowla w centrum
(w Lublinie Trybunal Koronny, zaś
w Krakowie – Sukiennice), którą
otaczają bogato zdobione, kolorowe, zabytkowe kamienice, najczęściej w stylu renesansowym. I co
ciekawe, w podziemiach niektórych
kamienic przebiega trasa podziemna udostepniona dla turystow.
Choć Warszawa lub Krakow
ściągają masy turystów, to jednak
Lublin może również przyjemnie
zaskoczyć, jako miasto turystyczne,
które może zachwycić pięknem
architektury zarówno Starego Miasta, jak i środmieścia. https://
skomplikowane.pl/na-trasie/staremiasto-lublin/
Urok Starego Miasta w Lublinie w sposób szczególny docenili
filmowcy, ponieważ w tej części
miasta nakręcono kilkadziesiąt filmów, w których Lublin «udawał»
Kraków, Wilno, Warszawę, bądź
nawet Paryż. https://lubelski.pl/top10-filmow-ktore-powstaly-wlublinie/
W Lublinie kwitnie nie tylko
bujne życie kulturalne, ale jest to
również ośrodek przemysłowy.
Warto przymomnieć, że to właśnie
w Lublinie i w pobliskim mieście
Świdnik robotnicy rozpoczęli strajki protestacyjne, które były zapowiedzią strajków na Pomorzu w
1980r. https://pl.wikipedia.org/wiki/
Lubelski_Lipiec_1980
W czasach poprzedzających
upadek ustroju socjalistycznego, w
Lublinie mieścił się jeden ze znaczących zakładów przemysłowych
produkujący samochody dostawcze
w różnych wersjach: «Lublin» oraz
«Żuk», eksportujący około 1/3 swojej produkcji do 16 (szesnastu) krajów, a między innymi do Turcji,
Syrii, Egiptu, Libii, Iraku, Iranu,
Pakistanu, Kuby, Ekwadoru, Kolumbii, Nigerii, Kamerunu i do krajow bloku socjalistycznego. Dziś
zaklad istnieje nadal, choć produkuje inny rodzaj samochodów.
Lublin stawia również na postęp
technologiczny, któremu ma służyć
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Lubelski
Park
NaukowoTechnologiczny wspierający innowacje w dziedzinie gospodarczej.
Jednym z osiągnięć naukowców
lubelskich z Uniwersytetu Marii
Curie- Skłodowskiej jest opracowanie i realizacja pierwszej w Polsce
telekomunikacji
światłowodowej
już w roku 1978.
Nie bez racji Lublin przyjął
hasło : «Lublin – miasto inspiracji».
Ciekawostką może być fakt, że
w Lublinie komunikacja miejska
jest dobrze zorganizowana dzięki
sieci trolejbusów. Ze względu na
topografię terenu Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce
(oprócz Gdyni i Tych), w których
kursują trolejbusy.
Niewątpliwie, każdy, kto odwiedzi Lublin, łączący historię z
nowoczesnoącią, znajdzie dla siebie
interesujące miejsca do obejrzenia,
a być może okazje, by odkryć na
nowo ciągle zmieniające się miasto.
Tekst i fot:
Edwige Pietruch
Paryż
Francja
Inne źródła ;
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/
jan-kochanowski-w-lublinie/
https://www.mnwl.pl/Wincenty_Pol
-1-546-38.html
https://teatrnn.pl/podziemia/tag/
legendy-lubelskie/
https://teatrnn.pl/podziemia/trasa-1/
https://sadurski.com/lublinciekawostki/
https://www.youtube.com/watch?
v=FD9SlLbhYXQ
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/
najslynniejsze-procesy-trybunalukoronnego/
https://kurierlubelski.pl/serial-opilsudskim-krecony-w-lubliniesprawdz-gdzie-spotkasz-ekipefilmowa/ar/c13-14093851
https://
www.busemprzezswiat.pl/2019/07/
lublin-atrakcje-zwiedzanie/

***
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Zabytki toru wodnego Szczecin–Świnoujście

eksponowane w MI
Od 28 października do 5
listopada 2021 r. będzie można
oglądać wystawę poświęconą
zabytkom wydobytym z modernizowanego
toru
wodnego
Szczecin–Świnoujście. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających w budynku Ministerstwa
Infrastruktury przy ul. Nowy
Świat 6/12 w Warszawie.
W trakcie pogłębiania toru
wodnego Szczecin–Świnoujście
do 12,5 m z Odry wydobyto 100
ton obiektów zabytkowych, które udało się ocalić dzięki współpracy Urzędu Morskiego w
Szczecinie z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i
Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Dziedzictwo Morza.
W ramach modernizacji toru
wodnego Szczecin–Świnoujście
wydobyliśmy z dna blisko 100
ton obiektów zabytkowych.
Ilość ta przekroczyła nasze
oczekiwania i jest ewenementem na skalę krajową. Najciekawsze znaleziska eksponujemy
– najpierw w siedzibie MI w
Warszawie, a potem m.in. w
Szczecinie, Wrocławiu, Kołobrzegu i Elblągu. Mam nadzieję,
że wystawa przyczyni się do
zwiększenia
zainteresowania
sektorem morskim w Polsce –
powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W sumie wydobyto ponad
44 tys. przedmiotów ferromagnetycznych (o masie ponad 20
kg), w tym blisko 1,7 tys. obiektów niebezpiecznych, wśród
których znalazły się bomby,
amunicja oraz niewypały i niewybuchy. Wydobyto także różnego rodzaju broń i osobiste
wyposażenie żołnierzy.
Dzięki współpracy archeologów, muzealników oraz pasjonatów historii udało się zidentyfikować wiele wydobytych
przedmiotów. Natrafiano na
około 100 różnego rodzaju kotwic, niektóre o masie kilku ton,
boje czy elementy wyposażenia
łodzi rybackich. Znaleziono także zabytki z wcześniejszych
epok historycznych, m.in. średniowieczny miecz.
Jednym z najciekawszych
wydobytych obiektów są pozostałości amerykańskiego czterosilnikowego samolotu bombowego dalekiego zasięgu Boeing
B-17 Flying Fortress, zestrzelonego 7 października 1944 r. podczas nalotu na fabrykę benzyny
syntetycznej w Policach. Na pokładzie znajdowało się 11 członków załogi, 4 do dzisiaj jest uważanych za zaginionych.
Udało się znaleźć kilka charakterystycznych fragmentów samolotu m.in. trójłopatowe śmigło, wielkokalibrowy karabin
maszynowy Browning 50 cal
M2 oraz gwiazdowy silnik lotni-

czy Wright R-1820-97 Cyclone
serii G, który jest elementem
wystawy.
Wśród obiektów pamietających czasy II wojny światowej
warto wymienić jeszcze elementy niemieckiego pancernika Lützow, zbombardowanego przez
brytyjskie samoloty w kwietniu
1945 r. w Świnoujściu. W trakcie nalotu użyto m.in. bomb typu Tallboy – niewybuch tego
typu znaleziono we wrześniu
2019 r. w Kanale Piastowskim
w Świnoujściu. Pocisk został
zneutralizowany przez zespół
saperów z 8 Flotylli Obrony
Wybrzeża.
Wystawa, składająca się z 25
plansz oraz eksponatów, przedstawia historię wybranych znalezisk. Będzie prezentowana
m.in. w Szczecinie, Wrocławiu,
Kołobrzegu i Elblągu.
W organizację wystawy zaangażował się portal Polska
Morska, Klaster Morski Pomorza Zachodniego, Urząd Żeglugi
Śródlądowej ze Szczecina i z
Wrocławia, Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście
oraz wykonawca modernizacji
toru
wodnego
Szczecin–
Świnoujście. Wystawa jest objęta patronatem Ministerstwa Infrastruktury.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to priorytet rządu
Wsparcie osób najbliższych
ofiar przestępstw ze skutkiem
śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w
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szczególności poprzez walkę z niektórych innych ustaw, przyjęprzestępstwami drogowymi to tej przez Sejm.
główne cele nowelizacji ustawy
Projekt
zakłada
szereg
– Prawo o ruchu drogowym oraz zmian, które pozwolą na sku-
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teczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze,
m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń
drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek
ubezpieczeń komunikacyjnych z
liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.
Koniec z pobłażliwością dla
piratów drogowych. Statystki
drogowe nie kłamią, wciąż na
naszych drogach ginie zbyt dużo
osób, każdego dnia przybywa
rannych. Wypadki drogowe to
nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także
koszty dla gospodarki. Straty
dla budżetu państwa z tytułu
zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie,
w 2018 roku koszty te stanowiły
2,7 proc. polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23
540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26
463 osoby, w tym 8 805 ciężko.
Co istotne, niemalże 90 proc. z
nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy
pijanych kierowców doszło do 1
656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało
1 847 osób. W odniesieniu do
ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących,
sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc.
Państwo nie zostawi bez pomocy poszkodowanych w
wypadkach drogowych
Ustawa ma za zadanie poprawę sytuacji ofiar i bliskich
wypadków drogowych. Usprawni i ułatwi otrzymanie odszkodowania i renty dla osób, które
straciły opiekuna.

Gdy dojdzie do wypadku
drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub nastąpi ciężki
uszczerbek na zdrowiu, a osoba
uprawniona do renty lub odszkodowania jest małoletnia,
stan psychiczny, zdrowotny albo
trudna sytuacja finansowa nie
pozwalają jej na dochodzenie
swych praw, prokurator wystąpi
o ustanowienie pełnomocnika z
urzędu dla tej osoby. Wniosek
ten będzie zaakceptowany przez
sąd, a osoba dochodząca swoich
praw będzie zwolniona z kosztów sądowych.
Ponadto przewidziane będzie specjalne tymczasowe zabezpieczenie dla osób dochodzących renty lub odszkodowania. Do wydania wyroku możliwe będzie miesięczne świadczenie (do pół roku) w wysokości
co najmniej minimalnej emerytury. W przypadku niewypłacalności sprawcy wypadku, ubezpieczyciel w ramach polisy OC
będzie płacił te świadczenia
ofiarom i ich rodzinom, a dopiero w dalszej kolejności będzie
domagał się ich od sprawcy.
Zarówno świadczenie tymczasowe, jak i renta będą zwolnione z podatku dochodowego
i nie będą wliczały się w przypadku małoletnich do dochodu
przy naliczaniu świadczeń socjalnych.
Niższe stawki OC dla
jeżdżących bezpiecznie
Standardem działań firm
ubezpieczeniowych w takich
krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie
do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez
kierowcę. Dzięki temu firmy
ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom,
którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i do-
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stosowanie stawek ubezpieczeń
komunikacyjnych do historii
wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów
karnych. Po zakończeniu oceny
ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.
Grzywna może wynieść nawet
30 tys. zł w postępowaniu
sądowym, do 5 tys. zł w
postępowaniu mandatowym
Projekt przewiduje zmianę
w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń
drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny
nakładanej przez sąd z 5 tys. zł
do 30 tys. zł.
To radykalna zmiana, ale
dotkliwa finansowo kara często
jest jednym skutecznym rozwiązaniem. Takie wnioski można
wyciągnąć analizując systemy
kar w wielu państwach Europy.
Tam, gdzie kary są odczuwalne,
tam poziom zagrożenia w ruchu
drogowym jest zdecydowanie
niższy niż w Polsce, a przepisy
są w większości przestrzegane
przez kierowców.
Projektowane zmiany przewidują podwyższenie kar tylko
za wskazany i zamknięty katalog
wykroczeń. Zwiększona
zostanie ponadto wysokość
grzywny, którą nałożyć można
w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. W
postępowaniu mandatowym, w
przypadku niewskazania przez
właściciela na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub
używania, będzie można nałożyć grzywnę w wysokości do 8
tys. zł.
Naszym podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Nieprawdą
jest, że zależy nam na wpływach
do budżetu z tytułu zapłaconych
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przez kierowców mandatów.
Pieniądze z grzywien trafią na
budowę dróg i dalszą poprawę
bezpieczeństwa. Chciałbym jednak, aby wpływy z tego tytułu
wynosiły 0 złotych, oznaczałoby
to, że kierowcy jeżdżą bezpiecznie, a życie zachowa wielu
uczestników ruchu drogowego –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Naruszenie ciała lub
Spowodowanie
rozstroju zdrowia
Nowym rozwiązaniem jest
kara grzywny w wysokości nie
mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku spowodowania naruszenia
czynności narządu ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia,
ze względu na nie zachowywanie należytej ostrożności i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
przez kierującego pojazdem mechanicznym. Takie wykroczenie
popełnione w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny w wysokości nie
niższej niż 2,5 tys. zł.
Ponowne wykroczenie tego
samego typu w ciągu dwóch lat
od ostatniego ukarania będzie
skutkowało dwukrotnością tej
kary.
Punkty karne zerują się
dopiero po 2 latach
Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie
punktów karnych za naruszenie
przepisów ruchu drogowego od
uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane
dopiero po upływie 2 lat od dnia
zapłaty grzywny. Powinno to
zapewnić szybkie i skuteczne
doprowadzenie do wykonania
kary.
Po zmianach za naruszenie
przepisów ruchu drogowego
kierowca będzie mógł dostać
nawet 15 punktów karnych za
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najcięższe wykroczenia, obecnie
maksymalna liczba punktów za
niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.
Pieniądze z mandatów trafią
na budowę dróg
Nowym rozwiązaniem jest
kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy
lub przebudowy dróg krajowych co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Zmiana w
ustawie o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym ma na celu określenie wpływów do KFD z grzywien za wykroczenia określone
niniejszym projektem ustawy.
Nieopłacalna ingerencja
w tachograf
Za ingerowanie w tachograf,
aby ukryć rzeczywisty czas pracy i wykonać więcej operacji
transportowych, dziś grozi tylko
kara finansowa. Nowe przepisy
wprowadzają
za
ten
czyn dodatkową karę, bardzo
dotkliwą dla zawodowych kierowców, czyli odebranie prawa
jazdy na trzy miesiące, a przy
recydywie na 6 miesięcy. Niedozwolone praktyki przestaną się
opłacać, a dzięki temu na drogach będzie bezpieczniej, bo za
kierownicą ciężkich transportów, albo autobusów z pasażerami na pokładzie, nie będą siedzieć przemęczeni kierowcy.
Rozwiązanie to zapewni także
przestrzeganie zasad uczciwej
konkurencji wśród podmiotów
wykonujących przewozy drogowe.
Łatwiejsze ściąganie
należności z mandatów
Urząd Skarbowy będzie
mógł zaliczyć nadpłatę podatku
na poczet nieopłaconego manda-
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tu karnego. Takie rozwiązanie
ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji
grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.
Efektywniejsze ściąganie należności z mandatów
Zwiększenie ochrony pieszych
Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie
na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się
w celu ustąpienia pierwszeństwa
pieszemu) wyniesie nie mniej
niż 1,5 tys. zł. Taka sama kara
będzie groziła kierowcy pojazdu
mechanicznego za naruszenie
zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie,
to kara grzywny wyniesie nie
mniej niż 3 tys. zł. W przypadku
realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo
orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Wyższe kary dla
prowadzących po alkoholu lub
podobnie działającego środka
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu
lub podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym
lub powietrznym będzie podlegało karze aresztu albo grzywny
nie niższej niż 2,5 tys. zł. W
przypadku prowadzenia po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka pojazdu innego
niż mechaniczny sprawca będzie
podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1
tys. zł. Ponowne wykroczenie
tego samego typu w ciągu
dwóch lat od ostatniego ukarania
będzie skutkowało dwukrotnością kary.
Osoby zatrzymywane za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu najczęściej tłumaczą się:
„Wypiłem,
ale
wczoraj”,
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„Wypiłem, ale tylko lampkę
wina albo jedno piwo”,
„Przecież jadę tylko kawałek,
więc w czym problem”. Bagatelizowanie tego typu zachowań
wynika z obowiązujących dziś
zbyt niskich kar finansowych,
które można nazwać symbolicznymi. Grzywna za to wykroczenie w nowelizowanych
przepisach rośnie i będzie stanowić co najmniej 50-krotność
dzisiejszej kary. Zamiast obowiązującej dziś grzywny nie
niższej niż 50 zł, nowelizacja
przewiduje dla kierującego pojazdem mechanicznym, który
prowadzi go w stanie po użyciu
alkoholu lub podobnie działającego środka co najmniej 2,5
tys. zł, a dla kierujących innymi
pojazdami niż mechaniczne –
nie mniej niż 1 tys. zł - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Niestosowanie się do
graniczenia prędkości nie
będzie się opłacało
Obecny taryfikator mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 do 40
km/h przewiduje grzywnę od
200 do 300 zł. Zgodnie z nowymi przepisami przekroczenie
dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało
minimalną grzywną w wysoko-

ści 800 zł, niezależnie od faktu,
czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli w ciągu dwóch lat
kierowca zostanie ponownie
ukarany za to samo wykroczenie, wówczas grzywna będzie
nie mniejsza niż dwukrotność
tej kary. Wysokość grzywny
oraz recydywa mają wpłynąć na
uspokojenie ruchu i dyscyplinowanie kierowców.
Każdy kilometr mniej na
liczniku, jeśli dojdzie do zderzenia pojazdów lub potrącenia
innych uczestników, to większa
szansa na ograniczenie ciężkości skutków tych zdarzeń zarówno dla samego kierującego
jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Bezpieczniej na przejazdach
kolejowych
Objeżdżanie opuszczonych
zapór lub półzapór, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte
lub podnoszenie ich nie zostało
zakończone, wejście lub wjazd
za sygnalizator przy czerwonym świetle, wjeżdżanie na
przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do
kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych

wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2
tys. zł. Ponowne popełnienie
tego wykroczenia w ciągu 2 lat
będzie oznaczało grzywnę w
podwójnej wysokości.
Większa kara za
wyprzedzanie na zakazie
Kierujący pojazdem mechanicznym nie stosujący się do
zakazu wyprzedzania będzie
podlegał grzywnie nie niższej
niż 1 tys. zł. Ponowne takie
wykroczenie w ciągu dwóch lat
będzie oznaczało grzywnę w
wysokości 2 tys. zł.
Większa kara za jazdę bez
prawa jazdy
Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganego
uprawnienia będzie skutkowało
karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej
niż 1,5 tys. zł. Jeśli sprawca
ww. wykroczenia w ciągu 2 lat
popełni takie wykroczenie ponownie, to grzywna wyniesie
dwukrotność tej kary.
Wejście w życie nowych
rozwiązań zaplanowano na 1
stycznia 2022 r.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Bezpieczna jesień z ITD
O działaniach Inspekcji
Transportu Drogowego (ITD) w
okresie Wszystkich Świętych
oraz wynikach jesiennych kontroli autobusów szkolnych mówili podczas briefingu 29 października 2021 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk
oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
Wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego w pobliżu placówek

oświatowo-wychowawczych
rozpoczęły się kontrole autobusów szkolnych, które prowadzone są cykliczne przez cały rok
szkolny.
Inspektorzy
ITD
sprawdzają trzeźwość i uprawnienia kierowców, stan techniczny oraz obowiązkowe wyposażenie pojazdów. Kontrole odbywają się w pobliżu szkół w godzinach porannych, po dowiezieniu dzieci na zajęcia lekcyjne
i są prowadzone w taki sposób,
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aby nie utrudniać dowozu
uczniów do szkół. Kontrole
wpływają na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, m.in.
poprzez wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie
autobusów szkolnych, które ze
względu na zły stan techniczny i
stwierdzone nieprawidłowości
stanowią zagrożenie w ruchu
drogowym..

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Do połowy października
2021 r. inspektorzy ITD skontrolowali 1698 autobusów. Ze
względu na stwierdzone nieprawidłowości stanu technicznego
pojazdów, jak usterki układu
hamulcowego, wycieki płynów
eksploatacyjnych, uszkodzone
ogumienie, czy brak aktualnych
badań technicznych, 145 kontroli zakończyło się zatrzymaniem
dowodów rejestracyjnych. W 41
przypadkach inspektorzy zakazali ich kierowcom dalszej jazdy.
Mam nadzieję, że cykliczne
kontrole i świadomość konsekwencji związanych z wykonywaniem transportu niesprawnymi pojazdami wpłynie na zmianę postawy przewoźników, ale
również będzie informacją dla
samorządów, że warto przyjrzeć
się, w jaki sposób realizowane
są szkolne przewozy w ich regionie. Tym bardziej, że kontrole będą nadal prowadzone, a
rodzice którzy mają wątpliwości
co do stanu technicznego, czy
stanu trzeźwości kierowców,
mogą je zgłosić inspekcji – powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
Akcji „Bezpieczna droga do
szkoły” towarzyszą również
działania edukacyjne skierowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ucznio-

wie klas I-III szkół podstawowych mogą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt realizowany w tej
formie od grudnia ubiegłego
roku cieszy się dużym zainteresowaniem. W ok. 360 lekcjach o
bezpieczeństwie ruchu drogowego wzięło już udział niemal
16,5 tys. uczniów.
Wszystkich Świętych
apel o bezpieczną jazdę
Podczas briefingu omówione zostały działania ITD zaplanowane na ostatni weekend października i pierwszy dzień listopada. W tych dniach będziemy
odwiedzać groby najbliższych,
często na oddalonych od miejsca zamieszkania cmentarzach.
W tych dniach należy spodziewać się wzmożonego ruchu na
drogach. Minister Adamczyk
zaapelował o zachowanie rozsądku, czujność i przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa na drogach.
Okres Wszystkich Świętych
to czas wzmożonego ruchu na
drogach. Aby dni zadumy i pamięci o zmarłych przebiegły
spokojnie, jedźmy bezpiecznie,
dostosowujmy prędkość jazdy
do warunków na drodze. Pamiętajmy także o bezpieczeństwie
pieszych. Bądźmy wzorem do
naśladowania dla innych uczest-

ników ruchu drogowego. Niech
nasza rozwaga pozwoli nam
bezpiecznie wrócić do domu, do
najbliższych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
W podróży najważniejszy
jest nie tylko komfort i tempo
przemieszczania się do wyznaczonego celu, ale przede
wszystkim
bezpieczeństwo
użytkowników dróg. Warto zaplanować podróż wcześniej,
sprawdzić jak zmieniła się organizacja ruchu w pobliżu cmentarzy, wyjechać wcześniej, aby
bezpiecznie i spokojnie dojechać do celu podróży. Kierowcy
powinni zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego, szczególnie w pobliżu
nekropolii, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku, gdzie ruch pieszych będzie bardzo duży.
W okresie Wszystkich Świętych, w niedzielę 31 października (w godz. 18.00 - 22.00) oraz
w poniedziałek 1 listopada
(godz. 8.00 - 22.00), będą obowiązywały zakazy ruchu dla
określonych pojazdów o masie
całkowitej powyżej 12 ton.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Jak daleko do leków?
Badania europejskie i polskie
wskazują, że dla Europejczyków
coraz ważniejsze jest, gdzie powstają ich leki. Niestabilność globalnych łańcuchów dostaw spowodowała, że pacjenci, zwłaszcza
chorzy przewlekle, woleliby, aby
ich produkcja odbywała się na
terenie UE.
Pandemia zwiększyła zainteresowa-
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nie europejskich pacjentów miejscem wytwarzania leków. Aż 70
proc. chciałby wiedzieć, gdzie powstają. A 76 proc. z nich postrzega
Europę jako zbyt uzależnioną w
kwestii wytwarzania od innych
regionów.

kwartale 2021 r. zebrano opinie 3
000 pacjentów z Francji, Niemiec,
Holandii, Hiszpanii, Chorwacji i
Czech. Wszyscy cierpieli na jedno
lub więcej schorzeń przewlekłych,
które wymagają regularnego przyjmowania leków. Niemal trzy
czwarte (73 proc.) z nich uważa, że
przemysł farmaceutyczny ma straLekcja z pandemii
W badaniu przeprowadzonym tegiczne znaczenie dla Europy w
przez Teva Pharmaceuticals w II okresie wychodzenia z pandemii,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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ponieważ może zapewnić stabilność
i niezawodność dostaw leków. Dla
59 proc. sektor farmaceutyczny jest
kluczowy dla zabezpieczenia autonomii i suwerenności Europy w
zakresie dostępności leków o krytycznym znaczeniu.
Rolę lokalnej produkcji w zabezpieczeniu ciągłości dostaw dostrzegają też Polacy. 64 proc. uważa, że w Polsce powinny przeważać
leki produkowane w kraju. 67 proc.
jest zdania, że produkcja leków w
Polsce gwarantuje, że będą one
dostępne. Badanie opinii publicznej
przeprowadzone we wrześniu br.
przez Civitta Polska na zlecenie
Krajowych Producentów Leków
pokazało też, że prawie co drugi
Polak obawia się, że w aptekach
może zabraknąć leków, których
potrzebuje, a ponad połowa doświadczyła już takiej sytuacji .
Komentujący polskie badania
Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik
Praw Pacjenta podkreślił: Rozwój
polskiego przemysłu farmaceutycz-

nego przyczynia się bezpośrednio
do zwiększenia niezależności lekowej państwa i odporności systemu
na kryzys poprzez zapewnianie dostępności leków.

tego celu.
Również 71% Polaków uważa,
że polski rząd powinien wspierać
rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce. 71% wskazuje, że w
rozwijających się firmach produkujących leki powstają nowe miejsca
pracy, a 70%, że rozwój przemysłu
farmaceutycznego przyczynia się
do postępu medycyny i innych dziedzin nauki. – Nigdy nie będziemy
konkurencyjni cenowo wobec dostawców z Azji. Bezpieczeństwo
lekowe ma jednak swoją cenę i trzeba postawić sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi ją ponieść. To wymaga
zmiany polityki cenowej wobec leków produkowanych w UE i w Polsce– mówi Krzysztof Kopeć, prezes
Krajowych Producentów Leków.

Lek na ożywienie gospodarki
Europejskie badanie pokazało,
że 85 proc. pacjentów uważa sektor
farmaceutyczny za kluczowy dla
ożywienia gospodarczego na etapie
wychodzenia z głębokiego kryzysu
spowodowanego pandemią. Jako
główne korzyści wynikające z promowania produkcji leków w Europie pacjenci wymieniali tworzenie
miejsc pracy i wspieranie lokalnej
gospodarki (57%), a tuż za nimi
plasowało się pragnienie lepszego
dostępu do podstawowych leków i
zmniejszenie uzależnienia od dostaw zagranicznych (56%). Ponadto
Redaktor
ponad 70% europejskich pacjentów Wiecej
na :
https://
chciałoby, aby Europa była równie liderzyinnowacyjnosci.com/
konkurencyjna jak inne regiony
świata i oczekuje, że ich rząd podejmie działania na rzecz realizacji
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Patogeny zagrażające polskim płazom

Naukowcy przebadali ponad
tysiąc płazów z różnych stanowisk w Polsce. Sprawdzali, jakie
patogeny zwierzętom tym zagrażają. To unikalne w skali Polski
badania. Jak dotąd nie wykryto
obecności na terenie Polski Bsal –
groźnego grzyba wywołującego

rozpowszechnienia tych patogenów,
aby zrozumieć i ograniczyć straty,
jakie niosą dla bioróżnorodności
płazów” – zaznaczają naukowcy.
Przebadali oni pod kątem obecności patogenów ponad 1000 płazów pochodzących z populacji naturalnych oraz osobników trzymanych w ogrodach zoologicznych i

spustoszenie wśród zachodnioeuropejskich populacji salamander
plamistych. Wyniki badań koordynowanych przez dr. hab. Macieja Pabijana z Uniwersytetu
Jagiellońskiego ukazały się w czasopiśmie Diseases of Aquatic Organisms .
„Płazy to jedna z najbardziej
zagrożonych grup kręgowców na
świecie” – piszą autorzy badania w
przesłanym PAP komunikacie.
Przypominają, że zwierzętom tym
zagraża nie tylko człowiek, który
niszczy ich siedliska. Problemem są
również płazie choroby.
Naukowcy wymieniają, że populacje płazów na całym świecie
dziesiątkowane są choćby przez
mikroskopijne grzyby z rodzaju
Batrachochytrium, takie jak B. dendrobatidis (Bd) i B. salamandrivorans (Bsal), a także wirusy z rodzaju Ranavirus (Rv). „Istnieje pilna
potrzeba poznania rozmieszczenia i

prywatnych hodowlach. Autorzy
zaznaczają, że to pierwsze w Polsce
badania przesiewowe płazich patogenów.
Naukowcy wykryli grzyba Bd
na 40 proc. stanowisk i u ponad 14
proc. płazów z populacji naturalnych, a także w dwóch hodowlach.
„Te alarmujące statystyki znajdują
się w górnej granicy częstości notowanych w innych krajach Europy
Środkowej, przykładowo przekraczają dwukrotnie prewalencję Bd
na terenie Niemiec czy Węgier” –
komentują autorzy badania.
Spośród wszystkich płazów
największą liczbę infekcji Bd wykryto u żab wodnych (Pelophylax
esculentus) i kumaków górskich
(Bombina variegata) – odpowiadały
one za 75 proc. wszystkich infekcji
Redaktor
Bd, co sugeruje dużą rolę tych
na :
https://
dwóch gatunków jako rezerwuarów Wiecej
patogenów w środkowoeuropej- liderzyinnowacyjnosci.com/
skich siedliskach słodkowodnych.
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Wirusy Rv stwierdzono na
mniejszej liczbie stanowisk (12
proc.), przy czym infekcje dotyczyły płazów z odległych od siebie
miejsc (np. wybrzeże Bałtyku i
okolice Zakopanego), świadczące o
rozpowszechnienie patogenu. Jak
dotąd nie wykryto obecności na
terenie Polski Bsal – groźnego
grzyba wywołującego spustoszenie
wśród zachodnioeuropejskich populacji salamander plamistych.
Naukowcy zaznaczają, że uzyskane wyniki mogą być niedoszacowane, ponieważ w niektórych lokalizacjach zostało pobranych tylko
jedna
lub
kilka
prób.
„Wszechobecność Bd i – w mniejszym stopniu – Rv sugeruje, że
zmniejszanie się liczebności populacji płazów w regionie może wynikać nie tylko z niekorzystnych dla
przyrody zmian w siedliskach, ale
może być również związane z wygasłymi lub wciąż trwającymi, ale
niewykrytymi, epidemiami” – skomentował Maciej Pabijan (UJ),
naukowiec koordynujący badania.
Naukowcy powiązali również
rozmieszczenie Bd z niższą średnią
roczną temperaturą i krajobrazem
bogatym w zbiorniki wodne oraz
dużym udziałem terenu zurbanizowanego. Można się spodziewać, że
żab, ropuch, traszek, salamander
czy tropikalnych płazów beznogich
będzie na całym świecie ubywać.
Od lat 80. XX wieku populacje
płazów na całym świecie tak szybko się zmniejszają, że zjawisko to
nazwano współczesnym wymieraniem płazów. Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) na świecie wyginięciem zagrożonych jest 41 proc. gatunków płazów. W Polsce żyje 18
gatunków płazów, wszystkie one są
pod ochroną.
PAP – Nauka w Polsce
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Wielkopolscy działkowcy
podziękowali samorządowcom

W rodzinnych ogrodach działkowych dobiegła końca szczególna kampania sprawozdawcza,
podczas której rozliczano miniony rok, a często
także minione dwa lata, oraz planowano działalność na rok bieżący. Szczególna, bo zazwyczaj
kampanie kończyły się w połowie maja, ale
względy covidowe i konieczność przestrzegania
reżimów sanitarnych podczas zgromadzeń spowodowały przesunięcie jej na okres lata, kiedy
można było organizować zebrania działkowców
na terenie otwartym.
Podczas obrad poznańskiej Okręgowej Rady
PZD dokonano oceny kampanii sprawozdawczej w ROD w 2021r. Z satysfakcją podkreślono, że pomimo panujących utrudnień we
wszystkich ogrodach działkowych odbyły się
zebrania sprawozdawcze. Niektóre trzeba było
jednak powtarzać, w kilku przypadkach zmianie
uległy zarządy ogrodów. Dlatego też w przyjętym podsumowaniu zwrócono uwagę zarówno
na pozytywne strony jak i popełnione błędy,
które w przyszłej kampanii powinny być usunięte. Do pozytywów należy zaliczyć fakt, że aż w
232 rodzinnych ogrodach działkowych Okręgu
w Poznaniu podjęto uchwały w sprawie zdań
inwestycyjno - remontowych w ROD. Podobnie
było w okręgach Kaliszu i Pile. Było to możliwe
nie tylko dzięki wyrażonej przez działkowców
woli inwestowania w poprawę warunków do
wypoczynku, ale także dzięki pomocy samorządów, które doceniając rolę ogrodów działkowych w społeczeństwie, dofinansowywały podejmowane inwestycje ogrodowe.
Udzielona pomoc pozwoliła na budowę nowych urządzeń ogrodowych i remonty już istniejących. Przyznane przez samorządy dotacje
posłużyły m.in. budowie nowych sieci wodociągowych, poprawieniu stanu ogrodzeń i alejek ogrodowych, remontom sieci energetycznych, budowie placów zabaw, remontom i budowie Domów Działkowca.
Podziękowania za okazaną pomoc wielkopolscy działkowcy kierują do władz samorządowych województwa, miast i gmin, które takiego
wsparcia udzielały zarówno w 2020 jak i w
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Dr inż. Zdzisław Śliwa

Ukończył Wydział Chemii i Fizyki
Technicznej w Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie uzyskując
tytuł mgr inż. chemika.
Przez ponad 30 lat był wykładowcą, a po obronie pracy doktorskiej adiunktem, następnie szefem Wydziału
Naukowo-Badawczego i dyrektorem
Instytutu Nauk Podstawowych w poznańskiej uczelni wojskowej.
Obecnie prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Logistyki i w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Jego pasją stały się ogrody działkowe, gdzie przez 27 lat kierował Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. 2
Armii WP w Poznaniu, który dwukrotnie został laureatem ogólnopolskiego
konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy
Roku”.
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2021r. Spośród organów samorządowych hojnie wspierających
ogrody należy wymienić Urząd
Marszałkowski, który jako
pierwszy w Polsce wprowadził
systemowe wsparcie inwestycji i
już po raz drugi z rzędu przyznał
ogrodom z terenu Wielkopolski
dotacje w kwocie 2 milionów zł
rocznie. Z tę pomoc podziękowali radnym Sejmiku Wielkopolskiego prezesi okręgów PZD
z Kalisza, Piły i Poznania podczas Sesji Sejmiku w dniu 25
października 2021 r.
Występujący na Sesji w
imieniu delegacji działkowców
wiceprezes PZD i zarazem prezes Okręgu w Poznaniu Zdzi-

sław Śliwa podziękował RadOd 2009 r. pełni
nym Sejmiku za udzielaną pofunkcję prezesa Okręgomoc finansową zapewniając, że
przyznane dotacje zostały do- wego Zarządu PZD w
brze wykorzystane przez rodzin- Poznaniu, a w 2015r. i
ne ogrody działkowe i służą ponownie w 2019r. Zjazd
działkowcom oraz lokalnej spoPolskiego
łeczności odwiedzającej ogrody. Delegatów
Działkowców
Wyrazem wdzięczności dla sa- Związku
morządowców było wręczenie powierzył mu funkcję wiprzyznanych z okazji Jubileuszu ceprezesa PZD w War40-lecia PZD pamiątkowych
medali „Bene Meritus”, czyli szawie.
(dop.red.)
„Dobrze Zasłużonym”. Medal
dla całego Sejmiku wręczono na
ręce Przewodniczącej Małgorzaty Waszak-Klepka.
Imienne ne Sejmiku Zofia Szalczyk i
medale otrzymali Marszałek Marzena Wodzińska.
Marek Woźniak, Wicemarszałek
Krzysztof Grabowski, oraz radPamiętano także o samorzą-

Fot.: http://www.poznan.pzd.pl./
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dowcach większości miast i
gmin Wielkopolski, które także
wspierały ogrody udzielając im
wsparcia. „Dobrze Zasłużeni”
prezydenci, burmistrzowie i
wójtowie także otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy
uznania
będące
wyrazem

wdzięczności za stworzenie do- w dobie walki z zagrożeniami
brego klimatu dla rozwoju dla środowiska i staraniami o
ogrodnictwa działkowego w poprawę klimatu.
Wielkopolsce. Należy tylko
mieć nadzieję, że ten dobry klidr Zdzisław Śliwa
mat będzie utrzymany, bo
prezes Okręgu w Poznaniu
wszak ogrody działkowe to zielone płuca miast, tak potrzebne

Terapeutyczna technologia mRNA
Niemal 70 mln złotych
otrzymają naukowcy na realizację projektu, którego celem
jest opracowanie nowych metod terapii nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA. Zdecydowano o tym w ramach pierwszego konkursu Wirtualnego
Instytutu Badawczego (WIB).

O zakończeniu pierwszego
konkursu ofert na wyłonienie
zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w
formie Wirtualnego Instytutu
Badawczego w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii poinformował w czwartek
PAP Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek
Rozwoju Technologii.
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Międzynarodowy panel ekspertów zarekomendował finansowanie projektu „Horyzont
doskonałości w zastosowaniach
matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Budżet
zadania badawczego wynosi 69
mln zł. Zadanie to zrealizują
naukowcy z konsorcjum, w
skład którego wchodzą: Międzynarodowy Instytut Biologii Mo-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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lekularnej i Komórkowej w
Warszawie (jednostka Lidera
zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii
Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.
W komunikacie dla mediów
poinformowano, że podstawowym celem badań realizowanych pod kierunkiem lidera zespołu, prof. dr. hab. Andrzeja
Dziembowskiego, jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w
immunoterapii nowotworów.
„Projekt zdobył uznanie ekspertów przede wszystkim ze względu na dużą wartość naukową i
towarzyszący jej wysoki potencjał komercjalizacyjny wyników
będących spodziewanym efektem zadania. Eksperci podkreślali duże zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego technologią mRNA, która stanowi
obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej.
Wysoko oceniono również personel kluczowy, którego członkowie mają w swoim dorobku
liczne sukcesy w działalności
naukowej oraz znaczące osiągnięcia w komercjalizacji” –
czytamy w informacji prasowej.
Podpisanie umowy na realizację projektu zaplanowane jest
na przełom listopada i grudnia

tego roku. Rolę Podmiotu Zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy pełni
Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek
Rozwoju Technologii z Wrocławia.
Pula środków dostępnych w
konkursie wynosi 450 mln zł. W
naborze złożono 12 wniosków o
finansowanie na łączną kwotę
509 mln zł. Aplikacje zostały
poddane ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o kryteria
naukowe oraz gospodarczospołeczne. Rolę Podmiotu Zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB)
pełni Instytut Sieci Badawczej
Łukasiewicz – PORT Polski
Ośrodek Rozwoju Technologii z
Wrocławia. Ocenę merytoryczną przeprowadziły zespoły międzynarodowych ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem
projektów oraz komercjalizacji
własności intelektualnej w obszarze biotechnologii medycznej.
WIB to program finansujący
badania o wysokim potencjale
komercjalizacyjnym w jednym z
kluczowych dla społeczeństwa
obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia.
Powstał on na podstawie ustawy
z kwietnia 2019 r. o wspieraniu
działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel

Ministerstwo Edukacji i Nauki
przeznaczyło 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych
polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym
światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz
instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w
konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej
technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi
procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji
i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia
prac.
Łukasiewicz – PORT planuje ogłoszenie kolejnego konkursu na początku 2022 roku. Nabór wniosków zostanie poprzedzony działaniami informacyjnymi oraz warsztatami przygotowawczymi dla wszystkich liderów i instytucji zainteresowanych udziałem w programie oferującym najbardziej wymagający, ale jednocześnie najbardziej
atrakcyjny program finansowania badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w Polsce. (PAP)
Redaktor
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Kultura na weekend:
Lewiatan niesie śmierć
W Paryżu, w domu lordakolekcjonera dokonano morderstwa 10 osób, w tym dwoje
dzieci. Dziewięć osób zabito
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zastrzykiem trucizny, a lord
zginął od ciosu ciężkim przedmiotem w głowę. Z domu zginął tylko cenny posążek hinduskiego boga Sziwy, który

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

wkrótce odnaleziono w Sekwanie. Zabity lord ściskał w
dłoni identyfikator pasażera I
klasy ekskluzywnego parowca
„Lewiatan”. Statek niebawem
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wypływa. Czy na pokładzie
statku znajduje się morderca?
Spektakl „Lewiatan”, wyprodukowany przez Agencję
Kreacji Teatru Telewizji Polskiej, powstał na podstawie powieści Borisa Akunina pod tym
samym tytułem. Adaptacji powieści dokonał Cezary Harasimowicz, zaś reżyserem widowiska jest Bartosz Konopka.
Akcja sceniczna toczy się na
pokładzie statku w trakcie rejsu,
głównie w salonie-jadalni, w
którym przebywają pasażerowie
I klasy. Wśród nich znajdują się
m. in. profesor – dawny znajomy hinduskiego radży, posiadacza ogromnego zbioru diamentów, który to skarb nie został
dotąd odnaleziony, tajemniczy
Japończyk Aono, Fandorin –
dyplomata rosyjski udający się
z misją do Japonii, angielski
gentleman, ciężarna kobieta
oraz rudowłosa elegantka o nieznanej biografii. Jest też Gustaw Gauche – rzekomy paryski
rentier, który okazuje się być

detektywem, usiłujący rozwikłać zbrodnię w domu lorda w
Paryżu.
Fabuła spektaklu jest niezwykle dynamiczna. Na początek ginie człowiek, który nie
wiadomo skąd się wziął i po co.
Po nim giną następne osoby, a
ślady po mordercy mnożą się
coraz bardziej, choć nie doprowadzają od razu do przestępcy.
Na statku toczy się bogate
życie towarzyskie. Rudowłosa
piękność usiłuje uwieść rosyjskiego dyplomatę, detektyw jest
dziwnie blisko z rzekomo ciężarną Clebere. Apogeum swobodnej zabawy jest bal, gdzie
przy muzyce z fonografu pasażerowie oddają się tańcom. Zanika sztywna etykieta, właściwa
ówczesnym „wyższym sferom”,
łamią się konwenanse. Panowie
zrzucają surduty, panie lgną do
przygodnych partnerów w tańcu
i na sofach. Trunki tak mocno
szumią w głowach, że stateczny
lekarz, dotąd zapatrzony w swoją żonę – angielską miss, rzuca
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się mocno chwiejnie w tany z
równie „rozbawionym” profesorem, pierwszy oficer, pozbywszy się kurtki od munduru, porywa na parkiet przygodną kelnerkę a japoński samuraj
wiruje solo mając wachlarz za
partnera. Tę partię sceniczną
uważam za jedną z ciekawszych
w całym spektaklu. Można ją
interpretować jak „chocholi taniec” mimo czy wbrew potencjalnemu zagrożeniu, bo przecież ktoś w tym gronie jest mordercą.
Oglądając spektakl w TV
mamy świadomość, że jego reżyseria wychodzi poza ekran i
reżyseruje odczucia widzów.
Obraz sceniczny jest tak bliski
filmowemu, że wychodzi poza
scenę i trafia wprost do sfery
odczuwania. Bogata scenografia i kostiumy z epoki sprawiają, że widz nie tyle jest biernym
widzem, patrzącym z dystansu
na scenę, co aktywnie uczestniczy może nie do końca w wydarzeniach, ale w emocjach. Jest
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to niemal gra na uczuciach i
emocjach widza, które powstają
wcześniej od refleksji. Odbiorca
identyfikuje się z perypetiami
postaci sztuki tak, że ich problemy przeciekają do jego „teatru
życia”.
Całość tworzy dość zajmują-

ce widowisko, które może być
odskocznią od problemów dnia
codziennego. Sądzę, iż nie należy doszukiwać się w spektaklu
„głębokich”, egzystencjalnych
sensów, bo wprawdzie jest to
kryminał oparty na literaturze
rosyjskiej, to jednak powieść ta

jest bardzo odległa od „Braci
Karamazow” czy „Zbrodni i
kary”.
Autorka: Sylwia Rogala
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Robot imitujący noworodka
na wystawie w Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik
zademonstrowało robota o
nazwie Babyclon. Imituje on
niektóre cechy noworodka –
porusza ustami, gdy włożony
jest smoczek, a na klatce piersiowej widać ruchy przypominające oddech. Od 5 listopada
Babyclon będzie częścią nowej
wystawy “Przyszłość jest dziś.
Cyfrowy mózg?”.
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Wspólnie z Uniwersytetem
SWPS, Centrum Nauki Kopernik (CNK) przeprowadziło badanie dotyczące tzw. „doliny
niesamowitości”. Sam termin
opisał w 1970 r. prof. robotyki
Masahiro Mori. Stwierdził on,
że im bardziej robot jest podobny do człowieka, tym cieplejsze
budzi uczucia. Istnieje jednak
pewna granica pozytywnej reak-
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cji. Roboty zbyt wiernie imitujące ludzi spotykają się z negatywnym odbiorem. Prof. Mori
stworzył wykres obrazujący, jak
zmienia się komfort psychiczny
oglądającego w zależności od
stopnia podobieństwa robota do
człowieka. „Dolina niesamowitości” to moment, w którym następuje gwałtowny spadek komfortu.
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W badaniu przeprowadzonym przez Centrum Nauki Kopernik i SWPS wzięło udział 17
osób. Tylko u pięciu z nich robot
wzbudził zdecydowanie pozytywne uczucia. „Zaobserwowano
także nałożenie się efektu 'doliny
niesamowitości’ ze schematem
dziecięcości,
wzbudzającym
uczucia troski i opiekuńczość.
Szczególnie było to widoczne u
osób posiadających dzieci” –
napisano w tekście podsumowującym badanie.
„Jeśli robot łączy cechy
ludzkie i nieludzkie, dochodzi do
konfliktu poznawczego i czujemy się niekomfortowo, bo nie
wiemy jak go skategoryzować.
Nie wiemy czy on żyje, czy nie
żyje – czy mamy tego robota
przytulić, czy go odsunąć” – powiedział PAP Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik
projektu HumanTech Meetings
w USWPS. Zdaniem eksperta
efekt „doliny niesamowitości”
pokazuje, że „produkowanie kopii człowieka nie jest do końca

sensownym pomysłem”.
„Jest to dziewczynka – przyjechała do nas z Hiszpanii – waży 3 kg i ma 62 cm długości.
Robot będzie prezentowany w
części wystawy poświęconej
naszym relacjom z technologią”
– powiedziała Patrycja Strzetelska z Działu Wystaw CNK.
Przyznała też, że w jej odczuciu
ludzie nie są gotowi na zaakceptowanie robotów, które do złudzenia przypominają ludzi.
„Nie bez powodu roboty
tworzone dla osób z demencją
lub z autyzmem przypominają
zwierzęta lub postaci z kreskówek. Babyclon składnia do refleksji nad tym, jaka ma być
przyszłość projektowania robotów” – powiedziała Strzetelska.
Konrad Maj uważa natomiast, że Babyclon może służyć
celom badawczym lub być wykorzystywany w edukacji do
nauki anatomii. Jego zdaniem
ciekawym obszarem do zbadania
przy użyciu robota są ludzkie
zmysły – wzroku i dotyku – oraz

ich wpływ na przeżywane emocje.
„Takie roboty można pokazywać ku przestrodze, że w
przyszłości nie musimy kopiować samych siebie, raczej powinniśmy traktować roboty jako
osobną kategorię. One mogą
nam pomagać – wyręczać nas w
wielu zadaniach, ale nie muszą
wyglądać dokładnie tak jak my –
nie musimy się z nimi zaprzyjaźniać lub traktować jak własne
dzieci. Po naszym badaniu widać, że chyba tego nie chcemy”
– powiedział w rozmowie z PAP
Konrad Maj.
Dodał też, że „robot może
wzbudzić przemyślenia na temat
kondycji ludzkiej – dokąd zmierzamy, jaka jest istota człowieczeństwa i śmiertelności”.
Autorka:
Urszula Kaczorowska
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/

Duże pieniądze
na utworzenie Europejskiego Centrum Innowacyjnych

Terapii Chorób Plamki w Lublinie
Znacząca dotacja z Ministerstwa Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 otwiera
przed lubelskimi okulistami
nowe perspektywy w leczeniu
chorób oczu. Środki na przebudowę zabytkowego pałacu
przy ul. Chmielnej 1 w Lublinie kierownictwo resortu przekaże jego gospodarzom już w
najbliższy poniedziałek 13

września. W odrestaurowanym
obiekcie
powstanie Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób
Plamki Żółtej, które będzie
wyposażone w infrastrukturę
odpowiadającą
najwyższym
światowym standardom.
Idea powstania Europejskiego Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki, które będzie odgrywało kluczową rolę w
badaniach klinicznych nad no-
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wymi terapiami genowymi i
farmakologicznymi, zrodziła się
około 3 lata temu – informuje
prof. dr hab. n. med. Robert
Rejdak, szef Kliniki Ogólnej i
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jednocześnie prorektor tej uczelni. – Decyzja zapadła po licznych konsultacjach z podobnymi ośrodkami w Szwajcarii, Niemczech i
USA. Szpital podjął wtedy starania o pozyskanie funduszy
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W odrestaurowanym pałacu powstanie Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki
pierwotnie z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, a następnie z sukcesem, bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia.
Nowa infrastruktura, w ramach której powstanie Centrum,
poszerzy możliwości leczenia
chorób plamki i umożliwi wykonywanie procedur medycznych
w nowoczesnych i odpowiednio
przystosowanych
przestrzeniach. Swoimi działaniami
ECITP obejmie przede wszystkim obszar Europy ŚrodkowoWschodniej. – Pacjenci otrzymają nie tylko standardowe, ale

również najnowsze terapie genowe i farmakologiczne, oparte
na badaniach klinicznych nad
nowymi metodami leczenia chorób plamki, podkreśla prorektor.
Szczegółowe informacje o
projekcie oraz planach rozwoju
okulistyki w SPSK Nr 1 przedstawione zostaną podczas briefingu przez prof. Roberta Rejdaka, a także przedstawicieli resortu. Udział w spotkaniu zapowiedzieli: Sławomir Gadomski podsekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia, minister edukacji i
nauki Przemysław Czarnek, rek-

tor UM w Lublinie, prof. dr hab.
n.med. Wojciech Załuska, a w
roli
gospodarza
spotkania wystąpi dyrektor naczelna
SPSK 1 Beata Gawelska.
Briefing odbędzie się z auli Klinik Okulistycznych przy ul.
Chmielnej 1 („okrąglak”). Po
wystąpieniach
uczestników
spotkania, będzie możliwość
zadawania pytań przez dziennikarzy.
Jolanta Czudak
Wiecej
na :
https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Samochody napędzane wodorem

Samochody zasilane wodorem byłyby tańsze, gdyby nauka znalazła zamiennik platyny, niezbędnej obecnie jako
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katalizator reakcji zachodzących w ogniwach paliwowych.
W tej roli najlepiej zapowiadają się inspirowane naturalnymi proteinami katalizatory
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węglowe, co sprawdził zespół
chemików.
Samochody zasilane wodorem wykorzystują ogniwa paliwowe do wydajnego przetwa-
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rzania energii chemicznej wodoru w prąd elektryczny. Uzyskiwanie energii elektrycznej z
wodoru jest bardzo powolnym
procesem, polegającym na utlenianiu wodoru tlenem z powietrza w sposób kontrolowany i
niebezpośredni. Proces ten wymaga katalizatora – obecnie w
tej roli stosuje się platynę. Jest
to drogi materiał, a co za tym
idzie – wysokie są również
koszty ogniw paliwowych i, w
konsekwencji,
samochodów
zasilanych wodorem. Naukowcy
poszukują zatem tańszych zamienników platyny.
W ten trend wpisują się również badania prowadzone w
Wojskowej Akademii Technicznej i w Instytucie Chemii Przemysłowej. Wyniki swoich badań
opublikowali w Journal of Power Sources chemicy: dr inż.
Wojciech Kiciński i dr inż. Sławomir Dyjak z Wydziału No-

wych Technologii i Chemii
WAT oraz dr inż. Wojciech Tokarz z ICHP.
„Przez lata zajmujemy się
materiałami węglowymi, a
ostatnio – zgodnie ze światowymi trendami – skupiliśmy się na
syntezie zaawansowanych materiałów węglowych do procesów
konwersji energii, które zazwyczaj wymagają katalizatorów.
Wyniki opublikowane w naszej
pracy leżą w kręgu zainteresowań badaczy zajmujących się
technologią czystych lub odnawialnych źródeł energii” – tłumaczy w imieniu zespołu dr inż.
Wojciech Kiciński.
Autorzy pracy przebadali
materiały węglowe z dodatkami
azotu i żelaza. Chcieli wiedzieć,
jak sprawdzą się one w roli zamienników platyny w pracującym ogniwie paliwowym typu
wodór-powietrze.
„Materiały
tego typu działają na podobnej
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zasadzie jak proteiny i enzymy,
które w organizmach tlenowych
odpowiadają za procesy redukcji i transportu tlenu. Zarówno
ogniwa paliwowe jak i organizmy żywe uzyskują energię z
paliwa, np. z wodoru lub glukozy, poprzez jego kontrolowane
utlenienie za pomocą tlenu z
powietrza” – wyjaśnia dr Kiciński i dodaje, że kontrolowana
redukcja tlenu atmosferycznego
do wody wymaga katalizy.
Z badań wynika, że inspirowane naturalnymi proteinami
katalizatory węglowe
typu
Fe−N4−C są obecnie najbardziej
konkurencyjnymi zamiennikami
platyny w technologii niskotemperaturowych ogniw paliwowych. (PAP)
Redaktor
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Śmieci zamiast węgla i gazu.
Przybywa spalarni

Osiem działających w Polsce spalarni przetwarza łącznie ok. 1,1 mln ton odpadów
komunalnych rocznie, produkując przy tym energię elektryczną i cieplną. Dzięki rozbudowie i budowie kolejnych
w najbliższych latach ich moc
przerobowa sięgnie ok. 2 mln
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ton. I na tym raczej się nie
skończy. Samorządy nie mają
pieniędzy, ale coraz więcej
firm proponuje im partnerstwo publiczno-prywatne.
Obecne moce spalarni pozwalają zagospodarować ok. 10
proc. odpadów komunalnych
wytwarzanych w Polsce. Instalacje te powstały przede wszyst-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

kim w ubiegłej dekadzie w dużych miastach: Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie,
Koninie, Białymstoku i Rzeszowie.
W
Warszawie
Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów
Komunalnych powstał prawie
20 lat temu i aktualnie trwa jego
rozbudowa, dzięki czemu sto-
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łeczna spalarnia stanie się największa w Polsce. Trwa również przetarg na rozbudowę
rzeszowskiego obiektu, którego
inwestorem – w przeciwieństwie do wcześniej wskazanych
– nie są samorządy, tylko państwowa PGE. Przy czym spalarnia w Poznaniu powstała w ramach partnerstwa publicznoprywatnego z firmą Suez i funduszem Marguerite, który właśnie sprzedał swoje udziały niemieckiej firmie PreZero.
Budowane i planowane
Obecnie w formule PPP
realizowane są także projekty
samorządowe
w
Gdańsku
(spółki budowlane Astaldi, Termomeccanica Ecologia oraz
energetyczna Dalkia) i Olsztynie (firma Urbaser i fundusz
Meridiam). We wszystkich
przypadkach
właścicielem
obiektów są samorządy, a za
finansowanie i budowę odpowiadają prywatni inwestorzy,
którzy będą ich operatorami
przez 25 lat. Do spalarni mniej-

szej skali w PPP przymiarki są
robione aktualnie we Włocławku.
W toku znajdują się przetargi w Bełchatowie (PGE) oraz
Łodzi (Veolia). PGE zastanawia
się również nad inwestycją w
Gorzowie Wielkopolskim, ale
jak na razie podpisała w tej
sprawie tylko list intencyjny z
miejscowym samorządem.
W energetyczny sposób odpady chcą wykorzystywać również mniejsze miasta. W sierpniu tego roku Starachowice
podpisały warty ponad 100 mln
zł kontrakt z firmą Control Process na instalację, która ma zagospodarować 30 tys. ton odpadów rocznie. Ponad 2/3 tej
kwoty zapewni pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a 30 proc. jej wartości
ma zostać umorzona po zrealizowaniu zadania.
Natomiast we wrześniu
kontrakt za 135 mln zł na
mniejszy obiekt (22 tys. ton

odpadów rocznie) podpisało
Krosno z konsorcjum firm Instal Warszawa i Dalkia Wastenergy. Tu niemal całe finansowanie ma zapewnić NFOŚiGW
w ramach programu Racjonalna
Gospodarka Odpadami (50 mln
zł w formie dotacji i 61,7 mln zł
w formie preferencyjnej pożyczki, z możliwością jej częściowego umorzenia do 5 mln
zł).
Magdalena Skłodowska,
Tomasz Elżbieciak
Ile spalarni jeszcze może powstać? Nie tylko spalarnie są
budowane, co jeszcze? Czy
spalarnie uzupełnią system
elektroenergetyczny? Co z
emisją CO2? O tym w dalszej
części artykułu na portalu
WysokieNapiecie.pl LINK:
https://
wysokienapiecie.pl/40523smieci-zamiast-wegla-gazuprzybywa-spalarni/#dalej
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/

W programie „Mój Prąd 3.0”
pozostało tylko 7,5 mln zł
Budżet tegorocznej, trzeciej
edycji programu „Mój Prąd” został już niemal wyczerpany. Z
ogromnej kwoty 534 mln zł, którą
przeznaczono na dofinansowanie
178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, zostało do rozdysponowania jedynie ok. 7,5 mln zł. Ta
kwota alokacji wystarczy na pokrycie tylko 2,5 tys. ostatnich
wniosków, gdyż do tej pory do
NFOŚiGW wpłynęło ich ponad
175,5 tys. To ostatnia chwila, by
osoby chcące skorzystać z dotacji
złożyły dokumenty. Już w ciągu

najbliższych 2 dni nabór może
zostać zamknięty z powodu wyczerpania środków.
Nabór w programie „Mój Prąd
3.0” rozpoczął się 1 lipca 2021r. i –
zgodnie założeniami – miał
być prowadzony najwyżej do 22
grudnia 2021 r. lub do wyczerpania
puli pieniędzy przeznaczonych na
dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie programem w bieżącej
edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i
dynamiczne, że po trzech miesiącach trwania naboru, środki finan-
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sowe właściwie zostały wyczerpane.
Przy budżecie obecnej edycji
programu „Mój Prąd” w wysokości
534 mln zł, dotację w wysokości 3
tys. zł mogło otrzymać maksymalnie 178 tys. beneficjentów. Tymczasem od początku naboru do
NFOŚiGW codziennie wpływało
nawet 3 – 4 tys. wniosków i już po
miesiącu, na koniec lipca br., złożonych było ponad 85 tys. wniosków.
Obecnie każdego dnia średnio przybywa 1,5 tys. aplikacji, a w systemie (według danych z 5 października br.) zarejestrowanych było ponad

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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175,5 tys. wniosków o dofinansowanie.
Przy zachowaniu obecnej dynamiki, maksymalna liczba wniosków
możliwych do przyjęcia zostanie
osiągnięta prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2 dni. Tym samym
III nabór w programie „Mój Prąd”
zostanie zamknięty z powodu wyczerpania budżetu. To informacja
ważna dla osób, które zamierzają
jeszcze w tej edycji ubiegać się o
dotację na domową fotowoltaikę.

Na złożenie dokumentów w praktyce zostały już ostatnie chwile.
Warto przypomnieć, że o dotację w programie „Mój Prąd” może
ubiegać się osoba fizyczna, której
instalacja fotowoltaiczna jest już
wykonana i podłączona do sieci
elektroenergetycznej (m.in. istnieje
licznik dwukierunkowy). Instalacja
o mocy 2-10 kW musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmuje wydatki poniesione
od 1 lutego 2020 r. – pod warun-

kiem, że instalacja nie została zakończona przed tą datą, a inwestycja nie jest rozbudową już istniejącego systemu. Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów
inwestycji, maksymalnie 3000 zł na
instalację. (NF)
Redaktor
https://
Wiecej
na :
liderzyinnowacyjnosci.com/

Samorządy w UE z powodu kryzysu
straciły 180 mld euro
Niemal połowa samorządowców w UE domaga się
zwiększenia ich wpływu na
decyzje podejmowane przez
instytucje unijne, w tym do-
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tyczące odbudowy gospodarek po kryzysie pandemicznym. „Przez COVID-19
straciliśmy 180 miliardów
euro i chociaż wiemy, gdzie
fundusze europejskie przy-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

dałyby się najbardziej, nasz
głos jest wciąż ignorowany”
– deklarują władze lokalne
ze wszystkich zakątków
kontynentu.
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#EuRegionalBarometer
to
cyklicznie badanie zlecane przez
Komisję Europejską w celu poznania opinii władz lokalnych i
regionalnych ze wszystkich krajów członkowskich na temat
bieżących działań instytucji
unijnych. Najnowszy sondaż, w
którym udział wzięło ponad milion samorządowców, pokazuje
rosnącą frustrację ankietowanych, wynikającą z braku realnych narzędzi wpływania na
polityki wspólnotowe.
46 proc. respondentów uważa za „bardzo ważne” zwiększenie wpływu regionów i władz
lokalnych na kształtowanie polityki UE. 41 proc. jest zdania, że
samorządy niedostatecznie partycypują w działaniach decydujących o przyszłości Wspólnoty
– wynika z badania. Istotny
wpływ na negatywną ocenę
obecnej formy funkcjonowania
UE przez znaczną część przed-

stawicieli społeczności lokal- gionów byłyby najbardziej ponych ma realizowana strategia trzebne.
wychodzenia z kryzysu wywoła„Zbyt często Europę kojarzy
nego przez pandemię.
się tylko z 27 państwami członKoronawirus mocno uderzył kowskimi. Tymczasem tworzy
w finanse europejskich samorzą- ją 300 regionów, 90 tys. gmin i
dów – w ich budżetach powstała ponad milion demokratycznie
wyrwa w wysokości 180 mld wybranych lokalnych i regionaleuro, która dodatkowo pogłębiła nych polityków reprezentująistniejące już wcześniej nierów- cych ponad 400 mln mieszkańności społeczne i gospodarcze ców” – mówi Apostolos Tzitzimiędzy regionami w ramach kostas, przewodniczący Europoszczególnych krajów i całej pejskiego Komitetu Regionów.
Z tą opinią zgadza się WikWspólnoty.
Szydarowski,
dyrektor
Tymczasem autorzy barome- tor
tru alarmują, że przy tworzeniu ESPON. Polski naukowiec zaplanów ożywienia gospodarek znacza, że badania prowadzone
państw członkowskich zabrakło przez jego projekt badawczy,
jakiejkolwiek konsultacji z sa- opisujący zróżnicowanie regiomorządami w sprawie rozdziela- nów kontynentu i ich odmiennia unijnych funduszy. Scentra- nych potrzeb, dotyka istoty intelizowany system redystrybucji gracji europejskiej.
środków sprawia, jak ostrzegają
„Społeczne poparcie dla proeksperci, że pieniądze nie trafią
tam, gdzie zdaniem miast i re- jektu europejskiego nie wynika z
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geopolitycznych kalkulacji obywateli Wspólnoty. O stosunku
każdego Europejczyka do UE
decydują przede wszystkim jego
codzienne odczucia i obserwacje. Gdy widzimy nową drogę
lokalną, farmę wiatrową czy
dodatkowe łóżka w szpitalu, za
którymi stoją fundusze unijne,
rozumiemy sens istnienia Unii –
a ta cecha łączy wszystkich Europejczyków, od mieszkańców
wielkich metropolii do najmniejszych wsi” – przekonuje
Wiktor Szydarowski.
Dyrektor ESPON ostrzega,
że dalsze ignorowanie głosu
społeczności lokalnych – tak
przez instytucje unijne, jak i

OŚRODEK

rządy poszczególnych państw,
może prowadzić do poważnego
osłabienia zaufania wyborców
do każdego z tych podmiotów.
Jednocześnie pomijanie opinii
władz lokalnych w konstruowaniu wielkich, politycznych i gospodarczych strategii, jest zwyczajnie nierozsądne – to właśnie
samorządowcy pozostają w stałym kontakcie ze swoimi
„małymi ojczyznami”, znają ich
specyfikę i na ogół trafnie definiują podstawowe potrzeby.

do ich budżetów gwałtownie
spadły. Ignorując terytorialny
wymiar kryzysu zdrowotnego,
zwłaszcza w obliczu kolejnej
fali pandemii, naraża się na niebezpieczeństwo życie ludzi.
Najlepsze, co Unia i rządy krajowe mogą zrobić, by przyspieszyć ożywienie gospodarcze, to
zadbać o to, by ich wysiłki w
pełni uwzględniały specyfikę
regionalną i lokalną” – wskazują
autorzy Eurobarometru.
PAP MediaRoom

„Władze lokalne i regionalRedaktor
na :
ne ponoszą ciężar zapewniania Wiecej
https://
swoim obywatelom wysokiej liderzyinnowacyjnosci.com/
jakości usług publicznych i
zdrowotnych, choć przychody

BIOVILLA

ZAPRASZA

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

Stobnicko 14 A
tel. 612913667 oraz 693105339
www.biovilla.pl
HUMOR
Młoda nauczycielka poszła
przeprowadzić pierwszą lekcję
z języka polskiego w szkole
podstawowej. Na wizytację
pierwszej lekcji poszedł dyrek-
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tor szkoły i usiadł w ostatniej
ławce za Jasiem.
Nauczycielka napisała na
tablicy: Ala ma kota. Odwróciła
się i zapytała: Kto przeczyta, co
napisałam?
Pierwszy zgłosił się Jasiu i
powiedział: Ale ładna pupa.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Nauczycielka speszona odpowiedziała: Nieprawda. Jasiu,
bo dostaniesz dwójkę.
Zdenerwowany Jasiu siadając odwrócił się i powiedział: A
TY jak nie wiesz, to nie podpowiadaj.

***
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JAK BEZKARNIE PRZYZWALAMY
na ŚMIERĆ I CHOROBY LUDZI?
Jestem emerytem, mam 82
lata. W czasach kiedy byłem
młody, w roku 1963 ukończyłem Oficerską Szkołę Lotniczą
w Dęblinie. Wtedy ja i moi koledzy piloci zostaliśmy skierowani do służby w wojskowych
jednostkach lotniczych. Wszyscy byliśmy kawalerami. I właśnie wtedy nadszedł czas na
zakładanie rodzin.
Jeden z moich kolegów (ps.
Julo) pięknie śpiewał ówczesne
przeboje o miłości. Julek zakochał się z wzajemnością w pięknej, zdrowej i godnej szacunku
dziewczynie. Po uroczystości
ślubnej zakochana para poszła
do łóżka, ale do współżycia nie
doszło. Julek zaczął umierać!!! Małżonka wezwała pogotowie ratunkowe. Zawieziono
Julka do szpitala, a w szpitalu
Julek "cudownie" wyzdrowiał.
Lekarze byli zdumieni cudownym wyzdrowieniem, i przez
kilka dni bardzo dokładnie badali Julka, ale nie znaleźli żadnej przyczyny jego umierania.
W finale lekarze orzekli, że Julek jest całkowicie zdrowy i
jako pilot może pełnić zawodową służbę wojskową.
Julek bardzo szczęśliwy
wrócił ze szpitala na piechotę
do domu. Wieczorem zakochana para poszła do łóżka... Julek
zaczął umierać!!! Pogotowie
ratunkowe zawiozło Julka do
szpitala...
Tak się zdarzało kilka ra-

zy. Lekarze byli bardzo zdziwieni nowym przypadkiem
nieznanej choroby Julka. Lekarze nigdy nie znaleźli przyczyny umierania Julka.
Zdrowy Julek po wyjściu
ze szpitala kupił sobie koncentrator tlenu. W jednym pokoju
ustawił namiot z koncentratorem tlenu i w tym namiocie spał
sam, natomiast jego żona spała
sama w drugim pokoju. W
dzień żona gotowała posiłki,
sprzątała, ale z każdym dniem
Julek był coraz słabszy i w końcu zmarł.

kosmonautów. Naukowcy badali proste związki organiczne,
które są w zapachu ludzi.
Naukowcy wykryli ponad
150 prostych związków organicznych, które są w zapachu
ludzi. Każdy człowiek ma w
swoim zapachu kilkanaście z
tych 150 związków organicznych. Podczas oddychania
cudzym
zapachem,
obce
związki organiczne przedostają się do krwi przez ścianki
naczyń włosowatych w płucach. Obce związki organiczne we krwi powodują przemiany chemiczne, które mogą
być chorobotwórcze.

W tamtych czasach bardzo
interesowały mnie loty w kosmos. Wielkim wydarzeniem
był lot Jurija Gagarina, który w
roku 1961 okrążył Ziemię w
czasie 90 minut i pomyślnie
wylądował. Następni kosmonauci krążyli wokół Ziemi
przez kilka dób i zdrowi wracali
na Ziemię.

Żeby zapobiec chorobie
następnych kosmonautów, zainstalowano filtry powietrza w
kabinach statków kosmicznych.
Powietrze z kabiny było bez
przerwy tłoczone do filtrów,
które zatrzymywały związki
organiczne. Przefiltrowane powietrze było czyste i zdrowe.
Po zastosowaniu filtrów powieW roku 1964 Rosjanie wy- trza, ludzie w kosmosie czują
strzelili w kosmos trzech ko- się dobrze, czyli normalnie.
smonautów. Podczas pierwszego okrążenia Ziemi kosmonauci
Wtedy pomyślałem sobie,
zameldowali, że ich stan zdro- że nie tylko kosmonauci, ale
wia uległ znacznemu pogorsze- wszyscy ludzie na Ziemi mogą
niu.
chorować, jeśli oddychają obcyKosmonauci mieli przeby- mi związkami organicznymi,
wać w kosmosie przez sześć które są w zapachu bliskich
dób, ale z powodu choroby osób, albo w źle wietrzonych
przerwano ich lot i sprowadzo- pomieszczeniach.
no na Ziemię. Ratownicy wyjęli
z kabiny trzech ciężko chorych
Po tym spostrzeżeniu zainkosmonautów. Po tym wyda- teresowały mnie związki orgarzeniu naukowcy przystąpili do niczne, które są w zapachu luwykrywania przyczyny choroby dzi. Znajomy lekarz powiedział
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mi, że w zapachu ludzi są
związki organiczne takie same
jak w pocie, który jest wydalany
do powietrza. W pocie 78% ludzi są antygeny grup krwi: A, B,
0.
To była niezwykle ważna i
trafna informacja, ale ja byłem
przekonany, że w pocie może
być znacznie więcej antygenów.
Na początek postanowiłem
sprawdzić, czy w pocie i w zapachu ludzi Rh dodatnich znajduje się antygen D, który może
być chorobotwórczy dla osób
Rh ujemnych.
Podczas mojego dorosłego
życia dostrzegałem i poznawałem chore osoby, które wraz z
rodzinami mieszkały w źle wietrzonych mieszkaniach i te osoby miały choroby nieuleczalne:
migrenę,
jaskrę,
epilepsję,
stwardnienie rozsiane, choroby
serca... Najczęściej te chore osoby odczuwały poprawę zdrowia
na świeżym powietrzu, ale gdy
te osoby wchodziły do pomieszczeń, w których był zapach ludzi, psów, kotów, myszy,
szczurów, gołębi, pleśni, a także zapach starych poduszek,
pierzyn, kołder, materaców,
tapicerowanych mebli, to te
osoby ślepły, mdlały, doznawały
zaburzeń w pracy serca... I zacząłem interesować się przyczyną tych chorób…
W styczniu 1982 roku zostałem skierowany do Wojskowego
Instytutu Medycyny Lotniczej
(WIML) w Warszawie, gdzie
każdy pilot jeden raz w roku był
badany przez lekarzy. Badania
trwały kilka dni. Wszyscy lekarze, którzy mnie zbadali, orzekli, że jestem zdrowy fizycznie i
umysłowo. Po zakończeniu badań spakowałem swoje rzeczy
do walizki i poszedłem do kancelarii odebrać moją książeczkę
zdrowia
pilota.
Wtedy
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"wybuchła bomba!" Kierow- wiać z jednym członkiem tej
nik kancelarii zawiadomił mnie, komisji, ale on spojrzał na mnie
że mam wracać do szpitala.
jak na głupiego i powiedział: "Z
nami pan nie wygra!". Na poPoszedłem do szatni, prze- żegnanie wyciągnąłem do tego
brałem się w szpitalną piżamę; doktora moją dłoń, ale on swoją
walizkę i ubranie zostawiłem w dłoń ukrył za swoimi plecami...
szatni. Poszedłem na oddział
neurologii. Lekarz, który mnie
Wręczono mi dokument, że
przyjął, powiedział, że wezwano ja mam urojenia i jestem niemnie na obserwację, bo ja roz- zdolny do służby wojskowej.
powszechniam niewiarygodne Przyznano mi rentę inwalidzką i
informacje o przyczynie chorób zwolniono mnie do cywila.
nieuleczalnych i że to może
świadczyć, że ja mam urojenia. Tak się zakończyła moja służba
Moja rozmowa z lekarzem była wojskowa jako pilota. Ale nie
spokojna. Powiedziałem, że rze- ma tego złego co by na dobre
czywiście sprawdzam moją hi- nie wyszło. W moim przypadku
potezę, którą napisałem na miałem więcej czasu i zająłem
dwóch stronach maszynopisu i się tym co mnie interesowało;
dałem temu lekarzowi do prze- czyli chorobami ludzi, bo podejczytania.
rzewałem, że niektóre choroby
powodowane są zapachem inWtedy w Polsce był stan nych ludzi. Odbyłem dużo rozwojenny, a w szpitalu był spo- mów z różnymi lekarzami i
kój. Czytałem książki wypoży- przeczytałem dużo różnych puczone z biblioteki, grałem w blikacji medycznych. Im więcej
siatkówkę na sali gimnastycznej, się dowiadywałem, tym bardziej
chodziłem na spacery po parku, mnie pasjonowała wiedza o chorozmawiałem ze znajomymi robach wywoływanych zapapacjentami...
chem innych ludzi.
Po trzech tygodniach pobytu
w szpitalu, zapytałem lekarza:
***
kiedy mnie wypiszą ze szpitala?
W roku 1983 poszedłem do
W odpowiedzi usłyszałem, profesora zw. dra hab. n. med.
że ja mam urojenia, że to jest Tadeusza
Marcinkowskiego,
nieuleczalna choroba psychicz- który był kierownikiem Zakładu
na... Lekarz zaproponował mi Medycyny Sądowej i Kryminoleczenie urojeń za pomocą le- logii (ZMSiK) w Pomorskiej
ków, które nie wyleczą mnie z Akademii Medycznej w Szczeurojeń, ale te leki mogą złago- cinie. Prof. Marcinkowski na
dzić objawy urojeń.
potrzeby prokuratur, sądów i
Wtedy zrozumiałem, że ci milicji wykrywał niepełnowarktórzy chcą mnie leczyć zupeł- tościowe antygeny grup krwi:
nie nie mogą zrozumieć o czym A, B, 0. Wymienione antygeny
ja mówię, nad czym pracuję, co są prostymi związkami orgamnie interesuje… No i, w takim nicznymi; mają nazwę haptestanie rzeczy odmówiłem przyj- ny: A, B, H; są rozpuszczone
mowania leków. Wtedy powoła- w pocie, ślinie, moczu i innych
no komisję medyczną, która płynach ustrojowych 78% luorzekła, że ja mam urojenia i nie dzi. Pozostałe 22% ludzi nie
mogę pełnić zawodowej służby ma haptenów: A, B, H w swowojskowej. Próbowałem rozma- ich w płynach ustrojowych.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Prof. zw. dr hab. med.
Tadeusz Marcinkowski
16.X.1917 – 08.XI.2011
Powiedziałem profesorowi Marcinkowskiemu, że hapteny,
które są w pocie, są także w
zapachu ludzi. Podczas oddychania cudzym zapachem,
obce hapteny mogą przenikać
do krwi przez ścianki naczyń
włosowatych w płucach. Obce
hapteny we krwi mogą powodować przemiany chemiczne, i
w finale rozmaite choroby
oraz zawały serca.
Prof. Tadeusz Marcinkowski natychmiast mnie zrozumiał i zaprosił mnie do współpracy w badaniach nad przyczynami wielu chorób i nagłych
zgonów młodych, zdrowych
osób. Takie nagłe zgony są
znane od najdawniejszych
czasów. W Starym Testamen-

cie, w Księdze Tobiasza opisano siedem takich nagłych zgonów. Około 300 lat przed naszą erą żyła Sara. Ojciec Sary
dawał ją za żonę siedmiu kolejnym mężom. Każdy mąż
Sary umierał w noc poślubną.
Podejrzewano Sarę, że zabijała swoich mężów. Ale Sara nie
zabijała swoich mężów...
Obecnie nagłe zgony zdrowych osób zdarzają się z częstością jeden na tysiąc zgonów. Ciało zmarłej osoby jest
przewożone do prosektorium
przy ZMSiK. Medycy sądowi
wykonują sekcję zwłok w celu
wykrycia przyczyny śmierci.
Jeśli medycy nie znajdą przyczyny śmierci, to w dokumencie
dla
prokuratury
wpisują:
"Śmierć nagła z powodu niewydolności układu krążenia".
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W roku 1983 nie miałem
jeszcze pojęcia w jaki sposób
wykrywać hapteny. Ale cały
czas bardzo interesowała mnie,
właśnie przyczyna niewydolności układu krążenia, która w
finale może powodować śmierć.
Moja współpraca z prof.
Marcinkowskim trwała przez 29
lat, aż do Jego śmierci. Pracowałem z prof. Marcinkowskim
jako wolontariusz i nieformalny
student medycyny. Podczas naszej współpracy zbadaliśmy
hapteny i przeciwciała około
500 osób, których rozmaite choroby i nagłe zgony mogły być
spowodowane
chorobotwórczym działaniem haptenów.
Bardzo dużo nauczył mnie prof.
Tadeusz Marcinkowski i za to
jestem MU bardzo wdzięczny.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

str. 93

Prof. Tadeusz Marcinkowski
o rezultatach swoich badań prowadził wykłady podczas konferencji medyków sądowych i kryminologów; publikował o tym w
naukowych pismach medycznych w Polsce i za granicą oraz
w swoich książkach, które drukował własnym sumptem i rozdawał dla znajomych profesorów, lekarzy, studentów medycyny...

Prof. zw. dr hab. n. med.
Tadeusz Marcinkowski był
pierwszym w świecie naukowcem, który odkrył przyczynę
wielu chorób autoimmunizacyjnych: migreny, jaskry, epilepsji, stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia
stawów, chorób psychicznych,
schizofrenii, wielu innych chorób i nagłej śmierci zdrowych
osób.

W roku 1988 prof. Tadeusz Marcinkowski przeszedł
na emeryturę; miał 70 lat, ale
nadal przychodził do pracy
jako emerytowany kierownik
ZMSiK i przez następnych
kilkanaście lat wykrywał hapteny: A, B, H, Lewis(a), Lewis
(b), które są w pocie i zapachu ludzi.

To naukowe odkrycie prof.
Tadeusz Marcinkowski samodzielnie wdrażał do leczenia
wyżej wymienionych chorób
oraz do profilaktyki niepowodzeń w życiu rodzinnym, które
są przyczyną 80% zabójstw w
Polsce.

Przykład
z życia wzięty

W roku 2000 na całym
Prof. Tadeusz Marcinkowski
świecie w ZMSiK wdrożono
wykrył przyczynę nagłej śmierci
badania podwójnej spirali
kobiety, której męża oskarżono
DNA i zaprzestano wykrywao zbrodnię zabójstwa. Prawonia haptenów.
mocnym wyrokiem sądu skazano tego męża na 15 lat więzieObecnie hematolodzy na
nia.
całym świecie potrafią wykryO tym przypadku zbrodni
wać hapteny: A, B, H, Lewis(a),
prof. Marcinkowski dowiedział
Lewis(b) oraz wiele innych hapsię po trzech latach od wyroku.
tenów, które mogą powodować
Wtedy prof. Marcinkowski ponagłe zgony i choroby autoimprosił Sąd w Słupsku o przysłamunizacyjne. Ale hematolodzy
nie mu pełnej dokumentacji z
nie wykonują takich badań, bo
przebiegu procesu, w celu badań
lekarze nie kierują swoich panaukowych. Prof. Marcinkowski
cjentów do hematologów na
starannie zapoznał się z tą dokuwykrycie chorobotwórczych
mentacją, w której znalazł dohaptenów. Na całym świecie
wody, że skazany za zbrodnię
nie jest znana przyczyna chorób
zabójstwa człowiek może być
autoimmunizacyjnych. Lekarze
niewinny... Sprawę o uniewinleczą pacjentów za pomocą lenienie z zarzutu zbrodni przekaków, które nie leczą, mają szkozano do Sądu Apelacyjnego w
dliwe działania (uboczne) ale te
Gdańsku... Wypuszczono na
leki łagodzą objawy choroby.
wolność owego "zbrodniarza"...
Lekarze w Polsce leczą według
procedur medycznych, które
W roku 2002 prof. zw. dr
dawno temu opracowali nauhab. n. med. Tadeusz Marcinkowcy z Agencji Oceny Techkowski nauczył mnie wykrywać
nologii Medycznych.
hapteny i przeciwciała. Wtedy
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założyłem własne laboratorium i
zarejestrowałem
działalność
gospodarczą pod nazwą: INSTYTUT HAPTENOLOGII
(pierwszy w świecie). Samodzielnie wykrywałem hapteny i
przeciwciała, które doprowadzają do chorób autoimmunizacyjnych i niepowodzeń w życiu
rodzinnym. Wdrażałem to naukowe odkrycie do leczenia i profilaktyki chorób autoimmunizacyjnych oraz do profilaktyki
niepowodzeń w życiu rodzinnym. Publikowałem o tym za
granicą w trzech naukowych
pismach medycznych, podczas
międzynarodowych konferencji
z udziałem najwybitniejszych w
świecie znawców medycyny,
lekarzy i filozofów. Prowadziłem wykłady dla wykładowców
i studentów w polskich uniwersytetach; mówiłem o tym naukowym odkryciu w trzech programach telewizyjnych i w kilku
rozgłośniach radiowych; udzielałem wywiadów prasowych dla
dziennikarzy... W Polsce opublikowałem siedem moich książek.
Recenzentami dwóch moich
książek byli: 1) Prof. zw. dr hab.
n. med. Tadeusz Marcinkowski,
2) Prof. dr n. med. Sergei Rumyantsev, 3) Prof. dr. n. hum.
Wojciech Pasterniak.
Naukowe odkrycie przyczyny chorób autoimmunizacyjnych zostało już wdrożone
do stosowania. Dalsze wdrażanie wymaga zmiany procedur
medycznych na całym świecie.
Prof. zw. dr hab. n. med.
Tadeusz Marcinkowski ur.
16.10.1917 w Wilnie,
zmarł 08.11.2011 w Szczecinie.
W grudniu 2019 wyrejestrowałem mój INSTYTUT
HAPTENOLOGII.
Jerzy Grzeszczuk
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Informacje różne
Przeciwdziałanie skutkom
suszy w uprawach rolniczych
W ostatnich latach z powodu
zmian klimatycznych ze zjawiskiem
suszy w rolnictwie spotykamy się
coraz częściej. Więcej szczegółów
znajduje się w dołączonym pliku
PDF.
Dla bardziej zainteresowanych:
przeciwdzialanie-skutkom-suszy-wuprawach-rolniczych.pdf
***
ASF – plan bezpieczeństwa
biologicznego
Przypominamy o obowiązku
posiadania planu bezpieczeństwa
biologicznego przez hodowców
trzody chlewnej! Gospodarstwa
muszą realizować wymagania bioasekuracji nakazane i wyznaczone
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, ponieważ bez ich spełnienia
zwierzęta nie będą mogły wyjechać
poza obszar strefy.
Wymagania, które mają spełniać hodowcy, są oparte na już istniejących, jednak dwa elementy są
zupełnie nowe: konieczność postawienia ogrodzenia chroniącego
chlewnie i budynki, w których są
przechowywane pasza i ściółka oraz
wprowadzenie tzw. planu bezpieczeństwa biologicznego (zawiera
opis podstawowych czynności, jakie podejmuje się w gospodarstwie
w celu ochrony przed wnikaniem
wirusów). Spełnianie zasad bioasekuracji będzie kontrolowane przez
weterynarię:
1/. do 31 października 2021 roku
plan musi być sporządzony
i zatwierdzony przez właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii
przez gospodarstwa, w których pracuje minimum jedna osoba
z zewnątrz;
2/. do końca 2021 roku kontrole
posiadania planu bezpieczeństwa
bioasekuracji powinny zostać przeprowadzone także w podmiotach,
które nie zatrudniają dodatkowych
pracowników spoza gospodarstwa.
***

Zagrożenie patogenami w
plantacji rzepaku ozimego
Tegoroczne zasiewy rzepaku
ozimego rozwijały się w trudnych
warunkach. Więcej szczegółów
znajduje się w dołączonym poniżej
pliku PDF.
Dla bardziej zainteresowanych:
zagrozenia-patogenami-w-plantacjirzepaku-ozimego.pdf
***
Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich i niektórych działań
obszarowych PROW
Od 18 października Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpocznie wypłatę zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich
oraz niektórych działań obszarowych PROW. Maksymalna wysokość zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich będzie wynosić 70%,
a w przypadku płatności PROW
85%.
***
Projektowane stawki płatności
bezpośrednich za rok 2021
Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2021 roku
kurs wymiany, po którym będą
przeliczane płatności bezpośrednie
z a r o k 2 0 2 1 . W yn o s i o n
4,6197 złotych za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego
(4,5462 złotych za 1 euro). Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie za 2021 rok wynosi
15,63 miliardów złotych (o około
108 milionów złotych więcej niż
w 2020 roku).
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone
w następującej wysokości:
1/. jednolita płatność obszarowa –
487,62 zł/ha,
2/. płatność za zazielenienie –
327,26 zł/ha,
3/. płatność dla młodego rolnika –
308,59 zł/ha,
4/. płatność dodatkowa – 184,54 zł/
ha,
5/. płatność do bydła – 336,73 zł/
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szt.,
6/. płatność do krów – 426,51 zł/
szt.,
7/. płatność do owiec – 114,47 zł/
szt.,
8/. płatność do kóz – 51,56 zł/szt.,
9/. płatność do roślin strączkowych
na ziarno – 685,70 zł/ha,
10/. płatność do roślin pastewnych
– 457,46 zł/ha,
11/. płatność do chmielu –
2 087,75 zł/ha,
12/. płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 210,32 zł/ha,
13/. płatność do buraków cukrowych – 1 547,13 zł/ha,
14/. płatność do pomidorów –
3 371,12 zł/ha,
15/. płatność do truskawek –
1 313,93 zł/ha,
16/. płatność do lnu – 558,70 zł/ha,
17/. płatność do konopi włóknistych
– 198,05 zł/ha,
18/. płatność do tytoniu (Virginia) –
3,18 zł/kg,
19/. płatność do tytoniu (pozostały
tytoń) – 2,25 zł/kg.
***
Inwestycje zapobiegające
zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej
Od 28 września 2021 r. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie przyjmowała
wnioski o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej. Nabór
potrwa do 26 listopada 2021 r.
O wsparcie będą mogły ubiegać
się dwie grupy beneficjentów: rolnicy, którzy zajmują się chowem
lub hodowlą nie mniej niż 50 świń
bądź zrealizowali zobowiązania
rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych
ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa
przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń
(ASF); - spółki wodne lub ich
związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty
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rolne, lub w których więcej niż
połowa zmeliorowanych gruntów
rolnych objętych działalnością
spółki jest w posiadaniu rolników.
Wnioski o przyznanie pomocy
będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można
dostarczać do placówek Agencji
osobiście lub przez upoważnioną
osobę lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej
ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Dla bardziej zainteresowanych:
https://www.gov.pl/web/arimr/
***
Ogólnopolski Konkurs
„PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021”
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła
Mięsnego
we współpracy z Fundacją Edukacji
Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje Ogólnopolski Konkurs „PRODUCENT
BYDŁA MIĘSNEGO ROKU”
w następujących kategoriach:
1/. Hodowca
2/. Producent opasów
3/. Producent odsadków
***
Możliwość złożenia wniosków
o oszacowanie strat w gospodarstwie spowodowanych suszą
W związku z wystąpieniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych (susza), można składać
wnioski o oszacowanie strat przez
aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” –
w tym roku jedynie przez Internet,
np. przy pomocy profilu zaufanego.
Czy susza wystąpiła na danym terenie, można sprawdzić w Systemie
Monitoringu Suszy Rolniczej
(SMSR) dostępnym przez Internet.
***
Środki na kredyty preferencyjne dla rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła
6 października 2021 roku współpracującym bankom limity środków
na dwie linie kredytowe:
1/. linię KPS – na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej
w związku z ASF (afrykańskim
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spotkanie online, podczas którego
eksperci ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), KOWR (Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa), KRUS
(Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego), NFOŚiGW
(Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej)
przybliżą dostępne programy pomocowe. Podobnie jak poprzednie,
e-spotkanie obędzie się z użyciem
aplikacji Microsoft Teams (link do
spotkania zostanie udostępniony
na stronie internetowej ARiMR).
Zainteresowani będą mogli
uczestniczyć również w wybranych
placówkach Agencji. Więcej inforRolnicy, którzy otrzymali macji na stronie internetowej Agenpomoc z ARiMR na wpłatę zale- cji Restrukturyzacji i Modernizacji
głej części udziałów w spółdziel- Rolnictwa.
***
niach
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Nabór wniosków na
przypomina, że producenci rolni, „Tworzenie grup producentów i
którzy skorzystali z pomocy organizacji producentów”
ARiMR na sfinansowanie wpłaty
W terminie od 20 października
niewpłaconej części udziałów do 30 listopada 2021 roku Agencja
w spółdzielniach prowadzących Restrukturyzacji i Modernizacji
działalność w zakresie przetwór- Rolnictwa będzie prowadziła nabór
stwa produktów rolnych, są zobo- wniosków o przyznanie pomocy
wiązani
d o s t a r c z y ć na „Tworzenie grup producentów
do 15 października 2021 roku i organizacji producentów”.
do biura powiatowego ARiMR,
***
którego kierownik wydał decyzję
o przyznaniu pomocy, dokumenty
Konkurs „Bezpieczna Kwatepotwierdzające dokonane takiej ra”
wpłaty i jej wysokość.
Polska Federacja Turystyki
Dokumentami potwierdzający- Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnmi wpłatę niewpłaconej części ne” na zlecenie Centrum Doradzudziałów są na przykład: wydruk twa Rolniczego w Brwinowie Odz bankowości elektronicznej po- dział w Krakowie organizuje kontwierdzający dokonanie przelewu, kurs pod nazwą „Bezpieczna Kwadokument KP, zaświadczenie spół- tera”. Konkurs kierowany jest
dzielni o tym, że producent rolny do właścicieli kwater agroturywpłacił określoną kwotę na poczet stycznych z terenu całej Polski,
zapłaty za udziały.
a jego celem jest identyfikacja
Wnioski o taką pomoc można i upowszechnienie dobrych praktyk
było składać w ARiMR do 15 w zakresie wdrożenia w wiejskiej
sierpnia 2021. Wysokość wsparcia, bazie noclegowej działań związaktórą można było otrzymać, wyno- nych z podwyższonymi standardasiła nie więcej niż 40 tysięcy zło- mi epidemiologicznymi.
tych dla jednego producenta rolneOcenie podlegać będą wszelkie
go.
działania zrealizowane w obiektach
***
turystyki wiejskiej, które są związane z dostosowaniem oferty
J u ż w k r ó t c e w e b i n a r do nowej sytuacji wynikającej
z pandemii COVID-19 oraz wyma„Dotacje dla rolnictwa”
W terminie 20 i 21 października gań prozdrowotnych turystów.
odbędzie się drugie w tym roku
pomorem świń),
2/. linia PR (pomoc de minimis) –
na zakup akcji lub udziałów.
Kredytów z linii KPS udzielać
będzie Bank Spółdzielczy
w Brodnicy. Natomiast z linii PR
rolnicy będą mogli ubiegać się
w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także
w zrzeszonych i współpracujących
z nimi Bankach Spółdzielczych
oraz w bankach: BNP Paribas Bank
Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym
w Brodnicy.
***
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Zgłoszenia są przyjmowane
do 15 listopada 2021 roku
do godziny 10.00. Więcej informacji o konkursie oraz regulamin
wraz z kryteriami oceny w ramach
poszczególnych kategorii znajdują
się na stronie internetowej: https://
odpoczywajnawsi.pl/bezpiecznakwatera
***
Szkodnik rzepaku – tantniś
krzyżowiaczek
Jesienią podczas ciepłej
i suchej pogody szkody w rzepaku
wyrządza tantniś krzyżowiaczek.
Osobnik dorosły to motyl. Stadium
szkodliwym jest larwa długości
do 12 mm, zielona z ciemną głową. Żeruje na liściach rzepaku
wygryzając w nich liczne otwory.
Masowe występowanie tantnisia krzyżowiaczka stanowi bardzo
duże zagrożenie dla plantacji rzepaku. Może dopro wadzić
do całkowitego zniszczenia plantacji.
Aby stwierdzić obecność
szkodnika, należy prowadzić systematyczny monitoring upraw.
W integrowanej ochronie roślin,
stosując metodę agrotechniczną,
ograniczamy liczebność występujących na roślinach szkodników.
Do metody tej zaliczamy izolację przestrzenną od innych roślin
kapustowatych. Decyzja
o wykonaniu zabiegu chemicznym
środkiem ochrony roślin musi być
podjęta w oparciu o próg ekonomicznej szkodliwości, który
dla tantnisia krzyżowiaczka stanowi jedna gąsienica na jednej roślinie. Zastosować możemy następujące środki ochrony roślin: Inazuma 130 WG w dawce 0,250,30 kg/ha, Inpower 130 WG
w dawce 0,25-0,30 kg/ha.
Źródło informacji: praca zbiorowa pod redakcją Pawła
K. Beresia „Atlas szkodników roślin rolniczych”, Hortpress Sp. z o.o, Warszawa 2014.
***
Webinar „Dotacje dla rolnictwa”
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa organizuje 21-22.10.2021 bezpłatny webinar dla rolników na temat

„Dotacji dla rolnictwa”.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy
przybliżą aktualne działania skierowane do rolników. Spotkanie
odbędzie się na platformie Microsoft Teams, a link do tego spotkania będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.
W przygotowaniu wydarzenia
bierze również udział Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia
Przedsiębiorstw z panią Agnieszką
Soin na czele. Natomiast Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów objęły patronat
nad przedsięwzięciem.
***
Terminy stosowania nawozów naturalnych
Z dniem 25 października bieżącego roku mija termin możliwości
stosowania nawozów naturalnych
płynnych na gruntach ornych. Nawozy naturalne stałe można stosować do 31 października. Na użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych
termin wywozu nawozów naturalnych mija: dla nawozów płynnych
– 31 października oraz
dla nawozó w stałych –
30 listopada.
***
Zwalczanie śmietki kapuścianej w rzepaku
Larwy śmietki w rzepaku żerują jesienią mocno uszkadzając korzenie. Śmietka drążąc kanały
w tkankach szyjki korzeniowej
osłabia roślinę na tyle, że staje się
ona niedożywiona i może nie przetrzymać zimy. Na liściach widać
niedobry pokarmowe – brakuje
azotu, ale i mikroelementów. Korzeń z łatwością zaatakują też choroby grzybowe.
Obj awa mi występ o wania
śmietki kapuścianej w rzepaku są:
1/. uszkodzone korzenie roślin
z wydrążonymi w nich korytarza-
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mi,
2/. rośliny są przebarwione
na żółto lub fioletowo i są osłabione.
Dorosła forma śmietki kapuścianej to muchówka, która szybko
przemieszcza się na duże odległości atakując okoliczne pola. Składa
jaja przy szyjce korzeniowej rzepaku lub w szczelinach w ziemi. Larwy wylęgają się po 4-8 dniach
od złożenia jaj i rozpoczynają żer
od korzeni bocznych, po czym
przenoszą się na korzeń główny
i szyjkę korzeniową uprawy. To
w tej fazie owad śmietki dokonuje
zniszczeń w rzepaku.
Rozwój larw tr wa 3 4 tygodnie, po czym przepoczwarczają się one w postać dorosłą lub
zimują. Mówi się, że w roku występują 3 pokolenia śmietki kapuścianej (trzecie pokolenie –
we wrześniu i październiku), jednak w latach z ciepłą jesienią można odnotować nawet 4 pokolenia.
Dlaczego zaprawa nie jest skuteczna? Poprzez zmiany klimatu,
a co za tym idzie wydłużenie się
jesiennej wegetacji rzepaku ozimego, pojawia się problem ze zbyt
krótką ochroną zaprawy insektycydowej – uprawa jest chroniona
do fazy 4-5 liści właściwych. Tymczasem na początku października
rzepak może posiadać nawet
12 liści.
Zaprawa kończy więc swoje
działanie przed okresem największej szkodliwości larw śmietki. Nie
jest więc nieskuteczna, ale chroni
zbyt krótko.
Dlaczego oprysk insektycydem
nie zwalcza śmietki w rzepaku?
Larwy żerują w korzeniach,
a oprysk pokrywa liście roślin nie
dostając się do korzeni i gleby.
Insektycyd musiałby trafić w okres
nalotów dorosłych osobników, co
jest trudne.
Zazwyczaj odkrywa się larwy
śmietki w korzeniach rzepaku,
a nie dorosłe owady śmietki.
W takim przypadku na oprysk insektycydem jest zbyt późno. Mimo
nakładów poniesionych na oprysk
śmietka w rzepaku będzie dalej
żerować. Zwalczanie śmietki kapuścianej w rzepaku opryskiem insektycydowym nie ma więc więk-
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szego sensu.
Jak ograniczyć występowanie
śmietki? Gdy zawodzą zaprawy
i oprysk, ważne są metody agrotechniczne:
1/. właściwy termin siewu – gdy
siew nie jest zbyt wczesny lub opóźniony, rośliny lepiej poradzą sobie
ze szkodnikiem;
2/. prawidłowe zmianowanie – unikaj uprawy rzepaku po rzepaku lub
innych roślinach kapustowatych; nie
siej również rzepaku na polu sąsiadującym z zeszłoroczną plantacją.
Źródło informacji: https://
doradca-rolniczy.pl/zwalczaniesmietki-kapuscianej-w-rzepaku
***
Program AGROENERGIA
Od 1 października 2021 roku
trwa nabór w pierwszej części programu AGROENERGIA, wdrażanej
przez Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Druga część programu
będzie realizowana bezpośrednio
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pierwsza część dotyczy dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp
ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale
nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako
instalacji towarzyszącej zwiększającej auto ko nsump cj ę energii
w miejscu jej wytworzenia. Nabór
w niej potrwa do wyczerpania środków.
Druga część programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych
wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
(o mocy do 500 kW) oraz małych
elektrowni wodnych o mocy
do 500 kW, a także towarzyszących
im magazynów energii. Nabór w tej
części programu potrwa
do 20 grudnia 2021 roku lub
do wyczerpania środków.
O dofinansowanie mogą ubiegać
się:
1/. osoby fizyczne, właściciele lub
dzierżawcy nieruchomości rolnych,
których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między
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1 a 300 ha i co najmniej rok przed
złożeniem wniosku o udzielenie
dofinansowania prowadzą osobiście
gospodarstwo rolne,
2/. osoby prawne (właściciele lub
dzierżawcy nieruchomości rolnych,
których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy
1 a 300 ha i co najmniej rok przed
złożeniem wniosku o udzielenie
dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).
Wnioski o dofinansowanie
w ramach programu AGROENERGIA będzie można składać
do 16 wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
***
Kredyt dla młodych rolników
Age ncj a R e str u k t ur yz acj i
i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się
o finansową pomoc w formie kredytów preferencyjnych. ARiMR
z wi ę k s z y 1 9 . P a ź d z i e r n i k a
2021 roku limit środków
do kredytów z częściową spłatą
kapitału na zakup użytków rolnych
przez młodych rolników (z linii
MRcsk).
O kredyt mogą ubiegać się rolnicy
w
zrzeszonych
i współpracujących z nimi bankach
spółdzielczych oraz w bankach:
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym,
Banku Spółdzielczym w Brodnicy,
w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A.
***
Dyrektywa azotanowa – ważne terminy
Zgodnie z dyrektywą azotanową
termin stosowania nawozów naturalnych stałych oraz płynnych,
a także nawozów azotowych mineralnych w województwie wielkopolskim jest następujący:
1/. grunty orne: od 1 marca
do 25 października – nawozy mineralne oraz nawozy organiczne płynne,
2/. grunty orne: od 1 marca
do 31 października – nawozy organiczne stałe (obornik),
3/. użytki zielone, użytki trwałe,
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uprawy wieloletnie: od 1 marca
do 31 października – nawozy mineralne oraz nawozy organiczne płynne,
4/. użytki zielone, użytki trwałe,
uprawy wieloletnie: od 1 marca
do 30 listopada – nawozy organiczne stałe (obornik).
***
Wystartowała wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z
PROW!
Od 18 października Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich
i płatności obszarowych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
za 2021 rok. Już w pierwszym dniu
Agencja planuje wypłacić blisko
500 mln zł, które trafią na konta
bankowe około 74 tys. rolników.
Zaliczki będą wyp łacane
na najwyższym dopuszczonym
w Unii Europejskiej poziomie
i w przypadku dopłat bezpośrednich
wyniosą 70%, a w przypadku płatności obszarowych – 85% należnych dopłat. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast
od 1 grudnia br. rozpocznie się
przekazywanie pozostałych kwot
dopłat bezpośrednich oraz płatności
obszarowych z PROW.
W tym roku jednolita płatność
obszarowa będzie na poziomie
487,62 zł/ha i będzie wyższa
o niecałe 4 zł od stawki z ubiegłego
roku. Płatność za zazielenienie wyniesie 327,26 zł/ha i również będzie
to wzrost o około 4 zł w stosunku
do roku ubiegłego. Natomiast płatność dla młodego rolnika wyniesie
308,59 zł/ha i to będzie najwyższy
wzrost, bo o około 52 zł/ha.
Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników
we wnioskach o wpis do ewidencji
producentów. Bardzo ważne jest
zatem, by numery rachunków były
aktualne!
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
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KRAUM za likwidacją
stażu podyplomowego dla lekarzy
Zwróciliśmy się do ministra
zdrowia o zlikwidowanie obowiązkowego rocznego stażu zawodowego dla absolwentów kierunków lekarskich i lekarskodentystycznych – powiedział
przewodniczący
Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni

zawodowego dla lekarzy i lekarzy
dentystów” – powiedział prof.
Marcin Gruchała, przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podczas
wtorkowej konferencji prasowej z
ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.
Uzasadniając wniosek, Grucha-

nie jest ich 22. „Mamy aż blisko
3000 miejsc więcej na studiach na
kierunku lekarskim”. Szef MZ zapowiedział ustawę dotyczącą kredytów studenckich, która umożliwi
„refinansowanie kosztów czesnego”. „To rozwiązanie, które pozwala po otrzymaniu tego kredytu umorzyć możliwość jego spłaty, oczy-

Medycznych prof. Marcin Gruchała. Kształcenie lekarzy, których w sposób szczególny brakuje
w systemie, jest procesem niezwykle długotrwałym.
To dzisiaj jest sześć lat studiów,
rok stażu podyplomowego i pięć
lub sześć lat kształcenia specjalizacyjnego. W momencie, kiedy specjaliści są tak potrzebni w naszym
systemie, my jako Konferencja
podjęliśmy dzisiaj uchwałę, zwracając się o zniesienie tego obowiązkowego podyplomowego stażu

ła wskazywał na wysoki poziom
studiów medycznych i dużą ilość
praktyki, którą odbywają studenci.
„Absolwenci są bardzo dobrze
przygotowani do rozpoczęcia pracy
i kształcenia specjalizacyjnego od
strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku
studiów” – podkreślił.
Niedzielski zwrócił z kolei
uwagę, że w 2015 roku w Polsce
było 15 szkół prowadzących edukację na kierunku lekarskich, a obec-

wiście kierując się zasadą odpracowania tego w systemie publicznym” – zaznaczył Niedzielski. Jak
dodał, według założeń ustawy student pobierający kredyt przez sześć
lat będzie mógł potem odpracować
go pracując 10 lat w publicznej
służbie zdrowia. (PAP)
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Redaktor
Wiecej
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