
 Zespół redakcji Wieści Światowe jest apolityczny, nie uprawia polityki i nie jest zależny w żaden sposób  od 
jakiejkolwiek władzy, ale zobowiązany jest na podstawie ustawy prawo prasowe do służenia społeczeństwu i pań-
stwu, odpowiadając na listy i wyjaśniając sprawy dotyczące Czytelników  

Nr 12 (112) 01 grudnia 2021 miesięcznik        

cena 

11,00 zł 
WIEŚCI                         

ŚWIATOWE 

Czytaj bezpłatnie na: 

www.wiesciswiatowe.pl 

Omikron 
najbardziej zmutowany 

nowy wariant koronawirusa 

Zapraszamy na: 

www.facebook.com/wiesciswiatowe.pl  

C
hr

ze
st

 lo
do

ła
m

ac
zy

 

O
ce

lo
t 

i 
T

a
rp

a
n

 
C

ią
g 

da
ls

zy
 s.

13
 

A
w

a
n

se
 i

 o
d

zn
a
c
ze

n
ia

 

w
 S

łu
żb

ie
 W

ię
zi

en
ne

j 
C

ią
g 

da
ls

zy
 s.

2 

Ciąg dalszy s.54 

C
ią

g 
da

ls
zy

 s.
15

 

M
in

ist
er

 M
ar

iu
sz

 K
am

iń
sk

i  
pr

ze
ds

ta
w

ił 
sz

cz
eg

ół
y 

do
ty

cz
ąc

e 
bu

do
w

y  
za

po
ry

 n
a 

gr
an

ic
y 

z 
B

ia
ło

ru
si

ą 
 

Ciąg dalszy s.3 

Ciąg dalszy s.48 

Wizjonerskie pomysły 

wyprzedzają czas 

W Łodzi rozpoczyna się 

projektowanie tunelu 
dla kolei dużych prędkości 
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Stopy procentowe mogą 

wzrosnąć o 1,5 pkt proc. 
Ciąg dalszy s.70 

Nowe dworce w południowej Polsce 
Ciąg dalszy s.10 

W myśleniu o przyszłości Europy 

po pandemii, 
najważniejszy jest 

człowiek 

Ciąg dalszy s.7 

Doprecyzowane przepisy dotyczące opodatkowania 

gruntów kolejowych Ciąg dalszy s.9 

Innowacyjny oczyszczacz powietrza 

do walki 
z pandemią i smogiem  

Ciąg dalszy s.50 

Nowe zamieszanie 

wokół Turowa 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Tłuszcze roślinne 

a zdrowie 

Ciąg dalszy s.58 

Ciąg dalszy s.44 

Rozpoczyna się 

przebudowa dworca 

w Pucku  
Ciąg dalszy s.35 

Ciąg dalszy s.38 

Ciąg dalszy s.19 

Naukowcy w „Science” 
o konsekwencjach kryzysu migracyjnego dla przyrody  

Miliard euro 

wesprze ... 
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      Z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości odbyła 
się uroczystość wręczenia od-
znaczeń oraz awansów na 
wyższe stopnie służbowe ofice-
rom i funkcjonariuszom Służ-
by Więziennej. 
      To wyjątkowy dzień i wy-
różnienie dla Służby Więzien-
nej. Oficerowie i funkcjonariu-

sze Służby Więziennej zostali 
dziś odznaczeni za ciężką i od-
daną służbę Rzeczypospolitej 
jednymi z najwyższych odzna-
czeń państwowych – powiedział 
dziś (10 listopada br.) wicemini-
ster sprawiedliwości Michał 
Woś. 
      Wiceminister dziękował kie-
rownictwu Służby Więziennej 
oraz funkcjonariuszom i pra-

cownikom za poświęcenie pod-
czas epidemii Covid-19. – W 

trudnym czasie Służba Więzien-
na wykonywała swoje zadania w 
sposób najlepszy z możliwych. 
Doktor Ignacy Kwietniewski 

ratował życie chorych na Stadio-
nie Narodowym, jeden z funk-

cjonariuszy woził tlen cysterną 
w województwie warmińsko-

mazurskim, sierżanci-ratownicy 

byli na pierwszej linii frontu w 

walce z chorobą – podkreślił. 
Przypomniał też o trwających w 
Ministerstwie Sprawiedliwości 
pracach nad pakietem reform 

„Nowoczesne Więziennictwo”, 
które usprawnią służbę funkcjo-
nariuszy. 

      Podczas uroczystości mini-
ster Andrzej Dera wręczył od-
znaczenia państwowe przyznane 
przez Prezydenta RP Andrzeja 

Dudę. Krzyż Orderu Odrodzenia 
Polski otrzymał Pełnomocnik 
Ministra Sprawiedliwości ds. 
Wdrażania Systemu Dozoru 
Elektronicznego gen. Paweł Na-
siłowski. 
      Krzyżami Zasługi uhonoro-
wano 15 funkcjonariuszy. Dy-

rektor Generalny Służby Wię-
ziennej gen. Jacek Kitliński 
otrzymał złoty Krzyż Zasługi. 
Rektor-Komendant Szkoły 
Wyższej Wymiaru Sprawiedli-
wości gen. Marcin Strzelec i 
dyrektor Biura Ochrony w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości Paweł 
Makarowski otrzymali srebrne 

Krzyże Zasługi. Natomiast brą-
zowym Krzyżem Zasługi odzna-
czono zastępcę Dyrektora Gene-
ralnego Krzysztofa Stefanow-

skiego oraz funkcjonariuszy 

uczestniczących w zwalczaniu 
koronawirusa. 

      Dziękuję całej Służbie Wię-
ziennej i funkcjonariuszom - 

ratownikom medycznym za ser-

ce i zaangażowanie w służbę – 

zwrócił się minister w Kancela-
rii Prezydenta RP Andrzej Dera 

do funkcjonariuszy i pracowni-

ków Służby Więziennej. 
      Dyrektor Generalny Służby 
Więziennej gen. Jacek Kitliński 
przypomniał o korzeniach Służ-
by Więziennej, której początki 
sięgają początków odradzające-
go się po zaborach państwa pol-
skiego. – Nasze osiągnięcia i 
dorobek mogą napawać dumą. 
Jesteśmy formacją profesjonal-
ną, odpowiedzialną i rzetelną, 
stojącą na straży najważniej-
szych wartości, które budują 
tożsamość narodową. Codzienną 
pracą, służbą i oddaniem każde-
go dnia umacniamy bezpieczeń-
stwo niepodległej Ojczyzny – 

podkreślił gen. Kitliński. 
      Funkcjonariuszom Służby 
Więziennej przyznano odzna-
czenia resortowe i awanse na 

wyższe stopnie służbowe. Wrę-
czono 503 odznaki „Za zasługi 
w pracy penitencjarnej” (17 zło-
tych, 120 srebrnych, 366 brązo-
wych), a 1593 funkcjonariuszy 

otrzymało awans. – Mam  na-

dzieję, że te wyróżnienia napeł-
nią Was nową energią, siłą i mo-
tywacją do dalszej wytrwałej 
realizacji zobowiązań wobec 
państwa – gratulował gen. Ki-
tliński. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Awanse i odznaczenia 

w Służbie Więziennej 
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      Tłuszcze jako produkt spożyw-
czy przez długi czas uchodziły za 

problematyczny składnik jadłospi-
su, lecz  badania naukowe udowod-

niły, że są niezbędne dla zdrowia 
człowieka, gdyż dostarczają jedno-
nasyconych i wielonasyconych 

(omega-3, omega-6 i omega-9) 

kwasów tłuszczowych występują-
cych głównie w olejach roślinnych. 
      Jednakże nie tylko tłuszcze ro-

ślinne, ale też tłuszcze pochodzenia 
zwierzęcego zwierające nasycone 
kwasy tłuszczowe są ostatnio pole-
cane przez światowych specjali-
stów od żywienia. Chociaż przez 
długi czas diabolizowane, oskarża-
ne o powodowanie chorób cywili-
zacyjnych, tłuszcze pochodzenia 
zwierzęcego spotkały się z przy-
chylną opinią żywieniowców. Usta-
lono nawet, że nie same tłuszcze, 
lecz niedobór przeciwutleniaczy w 

organizmie powoduje problemy 

układu krążenia i stres oksydacyj-
ny.  

 https://potreningu.pl/artykuly/

zdrowie/wino-i-tluszcz-a-zdrowie-

czyli-paradoks-francuski-1704 

https://zywienie.medonet.pl/

produkty-spozywcze/oleje-i-

tluszcze/czy-maslo-jest-zdrowe-

obalamy-mity-na-temat-masla/

gq75shy 

 

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Tłuszcze roślinne 

a zdrowie 

Kwiat wiesiołka (MrGajowy3 - Pixabay). 

https://potreningu.pl/artykuly/zdrowie/wino-i-tluszcz-a-zdrowie-czyli-paradoks-francuski-1704
https://potreningu.pl/artykuly/zdrowie/wino-i-tluszcz-a-zdrowie-czyli-paradoks-francuski-1704
https://potreningu.pl/artykuly/zdrowie/wino-i-tluszcz-a-zdrowie-czyli-paradoks-francuski-1704
https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/oleje-i-tluszcze/czy-maslo-jest-zdrowe-obalamy-mity-na-temat-masla/gq75shy
https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/oleje-i-tluszcze/czy-maslo-jest-zdrowe-obalamy-mity-na-temat-masla/gq75shy
https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/oleje-i-tluszcze/czy-maslo-jest-zdrowe-obalamy-mity-na-temat-masla/gq75shy
https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/oleje-i-tluszcze/czy-maslo-jest-zdrowe-obalamy-mity-na-temat-masla/gq75shy
https://zywienie.medonet.pl/produkty-spozywcze/oleje-i-tluszcze/czy-maslo-jest-zdrowe-obalamy-mity-na-temat-masla/gq75shy
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Olej z czarnuszki nazywany 

jest zlotem faraonów. 
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Nasiona czarnuszki. 
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Konopie źródło olejku CBD (Pixabay). 
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Nasiona konopi mają wiele wartości odżywczych. 



      Zaletą tłuszczów pochodzenia 
zwierzęcego jest większa trwałość, 
odporność na jełczenie i mniejsze 
ryzyko utleniania rowniez w organi-

zmie, a tym samym ograniczanie 

produkcji wolnych rodników pro-
wadzacych do stanów zapalnych. 
Kolejna zaleta, to znoszenie wyso-

kich temperatur w obróbce kulinar-
nej, czyli smażenie i pieczenie po-
traw. Natomiast tłuszcze roślinne są 
źródłem substancji, które organizm 
wykorzystuje do prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowe-
go, hormonalnego, odpornościowe-
go, zdrowia skóry itd. Jednak wa-
runkiem, który gwarantuje, że  
tłuszcze roślinne, czyli oleje,  będą 
sprzyjały zdrowiu jest konieczność 
spożywania ich w stanie surowym. 
A to oznacza, że powinny byc tło-
czone na zimno oraz pochodzić z 
roślin uprawianych bez użycia środ-
ków ochrony roślin, których ślady 
mogą przedostać się do oleju pod-
czas tłoczenia surowca. Dotyczy to 
również oliwy z oliwek virgin i 

extra virgin.  

      Przy okazji warto również 
zwrócić uwagę, że oliwa z oliwek, a 

także miód, są najczęściej podrabia-
nymi produktami spożywczymi 
mającymi z oryginałem tylko 
wspólną nazwę. https://

vivaoliwa.pl/organiczna-oliwa-z-

oliwek-dlaczego-ja-wybierac 

 

      Najmniej korzystnym dla zdro-

wia jest olej z rzepaku (z ang. cano-

la). https://

www.naturalnews.com/2017-12-22-

scientists-finally-issue-warning-

against-canola-oil-study-reveals-it-

is-detrimental-to-brain-health-

contributes-to-dementia-causes-

weight-gain.html 

 

 

      Poddawanie olejów pochodze-
nia roślinnego wysokim temperatu-

rom w czasie obróbki kulinarnej 
(pieczenie, smażenie) powoduje, że 
tracą swoje właściwości prozdro-
wotne. Wysokie temperatury powo-

dują uwalnianie wielu szkodliwych 
substancji prowadzących do po-
wstania problemów zdrowotnych. 
W przeciwieństwie do tłuszczów 
pochodzenia zwierzęcego i olejów z 
kokosa oraz oliwy z oliwek.  

http://www.tarczycahashimoto.pl/

blog/oleje-roslinne-w-wysokich-

temperaturach-wytwrzaja-

substancje-toksyczne 

 

      A do tego, zdecydowana więk-
szość olejów roślinnych przy zbyt 
długim przechowywaniu indywidu-
alnym dla każdego gatunku oleju 
łatwo psuje się (utlenia, czyli jeł-
czeje). No i, nie nadaje się do spo-
życia. Przedłużenie trwałości ole-
jów roślinnych zapewnia rafinowa-
nie stosowane w przemyśle spo-
żywczym. Ale oleje rafinowane są 
atrakcyjne tylko dla handlu ze 

względu na możliwość dłuższego 
magazynowania. Jednakże dla kon-
sumenta ta metoda technologiczna 

nie jest wskazana, bo pozbawia 

oleje wielu cennych właściwości 
oraz zwiększa poziom do prawie 
30% szkodliwych syntetycznych  

tłuszczów trans (których nie należy 
mylić z naturalnymi i nieszkodliwy-
mi tłuszczami trans istniejącymi w 
naturze).  

      Tłuszcze roślinne, które dobrze 
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Ciąg dalszy s.61 

Roślina rącznika z owocami. 

https://vivaoliwa.pl/organiczna-oliwa-z-oliwek-dlaczego-ja-wybierac
https://vivaoliwa.pl/organiczna-oliwa-z-oliwek-dlaczego-ja-wybierac
https://vivaoliwa.pl/organiczna-oliwa-z-oliwek-dlaczego-ja-wybierac
https://www.naturalnews.com/2017-12-22-scientists-finally-issue-warning-against-canola-oil-study-reveals-it-is-detrimental-to-brain-health-contributes-to-dementia-causes-weight-gain.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-22-scientists-finally-issue-warning-against-canola-oil-study-reveals-it-is-detrimental-to-brain-health-contributes-to-dementia-causes-weight-gain.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-22-scientists-finally-issue-warning-against-canola-oil-study-reveals-it-is-detrimental-to-brain-health-contributes-to-dementia-causes-weight-gain.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-22-scientists-finally-issue-warning-against-canola-oil-study-reveals-it-is-detrimental-to-brain-health-contributes-to-dementia-causes-weight-gain.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-22-scientists-finally-issue-warning-against-canola-oil-study-reveals-it-is-detrimental-to-brain-health-contributes-to-dementia-causes-weight-gain.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-22-scientists-finally-issue-warning-against-canola-oil-study-reveals-it-is-detrimental-to-brain-health-contributes-to-dementia-causes-weight-gain.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-22-scientists-finally-issue-warning-against-canola-oil-study-reveals-it-is-detrimental-to-brain-health-contributes-to-dementia-causes-weight-gain.html
http://www.tarczycahashimoto.pl/blog/oleje-roslinne-w-wysokich-temperaturach-wytwrzaja-substancje-toksyczne
http://www.tarczycahashimoto.pl/blog/oleje-roslinne-w-wysokich-temperaturach-wytwrzaja-substancje-toksyczne
http://www.tarczycahashimoto.pl/blog/oleje-roslinne-w-wysokich-temperaturach-wytwrzaja-substancje-toksyczne
http://www.tarczycahashimoto.pl/blog/oleje-roslinne-w-wysokich-temperaturach-wytwrzaja-substancje-toksyczne
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      Rada Ministrów przyjęła 
2  listopada 2021 r.  projekt 

zmiany ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych, przedłożony 
przez ministra infrastruktury. 

      Projekt doprecyzowuje za-

kres zwolnienia od podatku od 

nieruchomości, jeśli chodzi 
o  grunty kolejowe. Dotyczy to 

w szczególności gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalno-
ści przez zarządców infrastruk-
tury kolejowej i operatorów 
obiektów infrastruktury usługo-
wej. 

      Nowe rozwiązania wycho-
dzą naprzeciw postulatom samo-
rządów dotyczącym uszczelnie-
nia systemu zwolnień od podat-
ku od nieruchomości w sytuacji 

wykorzystywania gruntów kole-
jowych do prowadzenia działal-
ności w obszarze, który nie 
jest  związany z kolejnictwem.  
  

Najważniejsze 

rozwiązania 
  

1/. Doprecyzowany został za-
kres zwolnienia od podatku od 

nieruchomości, poprzez związa-
nie go z udostępnianiem infra-
struktury kolejowej oraz obiek-

tów infrastruktury usługowej. 
2/. Jednocześnie wykluczona 
została możliwość korzystania 
ze zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w przypadku 
gruntów lub ich części zajętych 
na prowadzenie przez przedsię-

biorców działalności innej niż 
związana z wykonywaniem za-
dań zarządcy infrastruktury lub 
świadczeniem usług przez ope-
ratora obiektu infrastruktur usłu-
gowej. 

3/. W konsekwencji nowe prze-

pisy wyeliminują nadużycia czę-
ści przedsiębiorców, którzy nie 
prowadząc działalności zarządcy 
na rynku kolejowym, wykorzy-

stują dotychczasowe prawo do 
unikania opodatkowania i powo-

dują zmniejszenie wpływów z 
podatku od nieruchomości do 
budżetów gmin. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Doprecyzowane przepisy 

dotyczące opodatkowania 

gruntów kolejowych 

 

      Rada Ministrów przyjęła 2 
listopada 2021 r. projekt ustawy 

o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdzia-

łaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz ustawy – Pra-

wo wodne, przedłożony przez 
Ministra Infrastruktury. 

      Rząd uważa za zasadne 
wprowadzenie regulacji umożli-

wiających utrzymanie ważności 
dokumentów marynarskich do 
90 dni od odwołania stanu za-
grożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii. Ze względu na 
ograniczenia związane z CO-
VID-19, marynarze mają bo-
wiem trudności z powrotem do 
kraju, a tym samym nie mogą 
odnowić dyplomu lub świa-
dectw przeszkolenia, odbyć od-
powiedniego szkolenia lub zdać 
egzaminu niezbędnego do odno-

wienia koniecznych do wykony-

wania zawodu dokumentów.  
      Pandemia COVID-19 spo-

wodowała znaczny spadek przy-
chodów podmiotów świadczą-
cych usługi przewozu osób w 
transporcie kolejowym, a tym 

samym wzrost zapotrzebowania 

na rekompensatę za przewozy 
zlecone przez jednostki samo-

rządu terytorialnego jako orga-
nizatorów tych przewozów. 
Dlatego też rząd proponuje 
utrzymanie obecnego mechani-

 

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 przyjęta przez Radę Ministrów  
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      2 listopada 2021 r.  do użyt-
ku pasażerów oddane zostały 
nowe dworce kolejowe na połu-
dniu Polski: w Sterkowcu oraz 

w Biadolinach Szlacheckich w 

województwie małopolskim 
oraz w Czarnej na Podkarpaciu.  

  

Dwa nowoczesne dworce w 

województwie małopolskim 
      W otwarciu nowego dworca 

w Sterkowcu w województwie 
małopolskim wziął udział mini-

ster infrastruktury Andrzej Ad-

amczyk. Podróżnym udostęp-
niono również dworzec w Bia-
dolinach Szlacheckich. Budowa 

nowych dworców kosztowała 
odpowiednio 4,3 mln zł i 4,8 
mln zł. Obiekty były realizowa-
ne w formule Projektuj i buduj 

na zlecenie PKP SA.  

      Otwarcie dworców w Ster-
kowcu i Biadolinach Szlachec-

kich to kolejny element prze-

ciwdziałania wykluczeniu ko-

munikacyjnemu. Mieszkańcy 
powiatu brzeskiego zasługują na 
dostęp do bezpiecznej i komfor-
towej infrastruktury kolejowej. 

Mam nadzieję, że nowoczesne, 
wybudowane w formule Inno-

wacyjnego Dworca Systemowe-

go budynki, staną się ważnym 
centrum społeczności lokalnej i 
ułatwią pasażerom podróżowa-
nie koleją do Krakowa i Tarno-
wa. Wszystko to dzięki Progra-
mowi Inwestycji Dworcowych, 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Nowe dworce w południowej Polsce 

zmu udzielania wsparcia po-

przez dofinansowanie rekom-

pensat za świadczenie usług 
publicznego transportu zbioro-

wego w pasażerskich przewo-
zach kolejowych do końca bie-
żącego roku, ze środków prze-
widzianych i niewykorzysta-

nych na honorowanie ustawo-

wych uprawnień do ulgowych 
przejazdów środkami publicz-
nego transportu zbiorowego. 

      Projekt nowelizacji wpro-

wadza także zmiany w admini-
stracji publicznej w zakresie 

melioracji wodnych, którymi 
docelowo powinien zajmować 
się minister ds. gospodarki 
wodnej – obecnie Minister In-

frastruktury. Zagadnienia te 

dotyczą m.in. budowy i utrzy-
mania urządzeń infrastruktury 
melioracyjnej zapewniającej 
wodę dla rolnictwa. Minister 
Infrastruktury, przy pomocy 

Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, będzie 
wykonywał wszystkie zadania 
w tym zakresie. W konsekwen-

cji kompleksowe zarządzane 
melioracjami wodnymi pozwoli 

systemowo przeciwdziałać 
skutkom suszy.   

      Z uwagi na skutki pandemii 

COVID-19 związane z ograni-
czeniami w przewozie towarów 
i pasażerów statkami na rze-
kach, planowane jest zwolnie-

nie przewoźników z opat za 
korzystanie z publicznych rzek i 

śluz. Dodatkowo z tych opłat 
mają być zwolnieni także tury-
ści pływający statkami. Zwole-
nie będzie dotyczyć sezonu że-
glugowego od 1 marca do 31 

grudnia 2022 r. 

  

Najważniejsze rozwiązania: 
1/. Umożliwione zostanie za-
chowanie ważności dokumen-
tów marynarskich do 90 dni od 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epi-

demii. 

2/. Przedłużone zostanie – do 

31 grudnia 2021 r. – dofinanso-

wanie rekompensat za świad-
czenie, zleconych przez organi-

zatorów, usług publicznego 
transportu zbiorowego w pasa-

żerskich przewozach kolejo-
wych. Zostanie ono sfinansowa-

ne ze środków budżetu państwa 
przewidzianych na honorowa-

nie ustawowych uprawnień do 
ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbioro-

wego. 

3/. O 12 miesięcy przedłużony 
zostanie okres obowiązywania 
planów gospodarowania woda-
mi na obszarach dorzeczy i pla-

nów zarządzania ryzykiem po-
wodziowym dla obszarów do-
rzeczy. 

4/. Zwolnione zostaną z obo-
wiązku opłat należności stat-
ków żeglugi śródlądowej. Cho-
dzi o statki, które są wykorzy-
stywane w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, polegającej 
na przewozie ładunków, pasa-
żerów i wykonywaniu prac 
technicznych. Dotyczy to rów-
nież osób fizycznych uprawia-
jących żeglugę na drogach wod-
nych w sezonie żeglugowym 
2022 r.  

5/. Minister Infrastruktury 

przejmie zadania z zakresu me-

lioracji wodnych w celu prze-

prowadzenia reformy zwalcza-

jącej suszę w rolnictwie. 
      Nowe rozwiązania w więk-
szości wejdą w życie z dniem 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polski 
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w ramach którego polski rząd 
przeznaczy do 2023 r. prawie 2 

mld zł na modernizację blisko 
200 dworców – powiedział mi-
nister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk.   

      Budowy obydwóch dwor-
ców rozpoczęły się pod koniec 
lata ubiegłego roku. Wtedy też 
wyburzono wysłużone obiekty, 
a w ich miejsce w nieco ponad 

rok wzniesiono dwa typowe 

Innowacyjne Dworce Systemo-

we.  

      W ubiegłym roku otworzyli-
śmy dla podróżnych pierwszy 
dworzec w województwie ma-
łopolskim, zrealizowany w for-
mule Innowacyjnych Dworców 
Systemowych. Dziś otwieramy 
dwa kolejne – w Biadolinach 

Szlacheckich i Sterkowcu, które 
są odpowiednio 9. i 10. obiek-
tem wybudowanymi w tej for-

mule, w obecnym Programie 

Inwestycji Dworcowych. Do 

końca 2023 roku powstanie ich 
w całej Polsce prawie czterdzie-
ści – stwierdził Ireneusz Maśla-
ny, członek zarządu PKP SA.  
      Pozyskiwane z udziałem 
CUPT środki unijne w tak szyb-
kim czasie znajdują swoje real-
ne odzwierciedlenie w postaci 

uruchamianych obiektów, po-
prawiających stan polskich ko-
lei. W nieco ponad rok udało się 
zrealizować te dwa przydatne i 
nowoczesne projekty, które z 
pewnością docenią podróżni. 
Dworce w południowej Polsce, 
które dzisiaj otwieramy, są cał-
kowicie nowymi obiektami do-

finansowanymi ze środków 
unijnych w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. Ale na pewno nie 
zamykają listy obiektów dofi-
nansowanych z UE – powie-

działa Joanna Lech, p.o. dyrek-
tor Centrum Unijnych Projek-

tów Transportowych. 
      Dzięki inwestycjom zmieni-
ło się bezpośrednie otoczenie 

dworców. W Biadolinach upo-
rządkowano tereny zielone oraz 
wykonano nową nawierzchnię 
dróg, chodników oraz parking 
na około czterdzieści miejsc. 
Podobny zakres objął dworzec 
w Sterkowcu, z tym że w tej 
lokalizacji zaplanowano przy 

dworcu jedynie miejsca posto-

jowe typu kiss&ride oraz dla 

osób z niepełnosprawnościami.  
  

Dworzec w Czarnej na Pod-

karpaciu już otwarty 
      W otwarciu nowego dworca 

w Czarnej w powiecie dębickim 
wziął udział wiceminister infra-
struktury Rafał Weber. To już 
trzeci w województwie podkar-
packim nowoczesny obiekt udo-

stępniony podróżnym w ramach 
ogólnopolskiego Programu In-
westycji Dworcowych na lata 

2016-2023. 

      Budowa nowego dworca w 

Czarnej trwała nieco ponad rok. 
Realizowana była w formule 
Projektuj i buduj. Koszt inwe-

stycji to ponad 5,5 mln zł. Dzię-
ki inwestycji dofinansowanej ze 

środków unijnych, w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko, pasaże-
rowie zyskali całkowicie nowy 
budynek zaprojektowany i wy-

budowany w formule Innowa-

cyjnego Dworca Systemowego.   

      Przywiązujemy dużą wagę 
nie tylko do modernizacji dwor-

ców kolejowych w dużych mia-
stach, ale dbamy również o to, 
aby zapewnić jak najlepsze wa-
runki korzystania z kolei miesz-

kańcom mniejszych miejscowo-
ści. Nowy obiekt w Czarnej jest 
tego potwierdzeniem – powie-

dział wiceminister infrastruktu-
ry Rafał Weber. 
      Mam nadzieję, że nowocze-
sny i proekologiczny budynek 

dworca stanie się ważnym cen-
trum społeczności lokalnej i 
ułatwi pasażerom podróżowanie 
koleją do Tarnowa i Dębicy – 

powiedział wiceminister infra-
struktury Andrzej Bittel.  

      Dziś otworzyliśmy kolejny 
dworzec zrealizowany w ra-

mach Programu Inwestycji 

Dworcowych na lata 2016-

2023. To obiekt niewielki, wy-

budowany w formule Innowa-

cyjnego Dworca Systemowego 

według autorskiej koncepcji 
PKP SA. Spełnia on wszystkie 
współczesne standardy obsługi 
podróżnych, dlatego jestem 
przekonany, że będzie on do-
brze służył mieszkańcom Czar-
nej – stwierdził Ireneusz Maśla-
ny, członek zarządu PKP SA.  
  

Nowoczesna architektura In-

nowacyjnych Dworców Syste-
mowych 

  
      Nowe obiekty w Sterkowcu 

i Biadolinach odznaczają się 
współczesną i minimalistyczną 
formą architektoniczną z domi-
nantą w postaci ośmiometrowej 
wieży zegarowej. Dworzec w 
Sterkowcu jest budynkiem 

większym. Pod jego wiatą zlo-
kalizowano dwa pawilony. W 

pierwszym znajduje się pocze-
kalnia urządzona zgodnie ze 
współczesnymi trendami w ar-
chitekturze. Posiada ona prze-

szkloną elewację umożliwiającą 
lepszy dostęp światła dziennego 
oraz obserwację tego, co dzieje 
się na stacji. Natomiast wnętrze 
jest utrzymane w odcieniach 

szarości i wyposażone jest w 
ergonomiczne ławki dla podróż-
nych, gabloty z rozkładami jaz-
dy pociągów oraz elektroniczne 
tablice przyjazdów i odjazdów 
pociągów. W pobliżu poczekal-
ni umiejscowiono toaletę. W 
drugim pawilonie znajduje się 
niewielki lokal na wynajem. 

Pod wiatą podróżni mogą rów-
nież zaparkować rowery przy 
jedenastu stojakach dla jedno-

śladów oraz skorzystać ze stacji 
ich naprawy.  
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      Wielkopolski oddział Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad złożył wniosek o 

wydanie decyzji środowiskowej 
dla budowy drogi ekspresowej 

S11 Ujście - Oborniki. Decyzja 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Poznaniu osta-
tecznie określi przebieg przy-
szłej drogi ekspresowej.  

      Sukcesywnie przygotowuje-

my do realizacji kolejne odcinki 

dróg, które stworzą funkcjonal-
ny układ komunikacyjny nasze-
go kraju. Dzięki nowym trasom 
kierowcy zyskają sieć nowocze-
snych, bezpiecznych i wygod-

nych dróg. Prowadzone przez 
nas inwestycje stanowią koło 
zamachowe dla gospodarki, po-

zwalają na tworzenie nowych 

miejsc pracy i rozwój firm z 
sektora budowlanego – powie-

dział wiceminister infrastruktu-
ry Rafał Weber.  
      Spodziewany termin uzy-

skania decyzji środowiskowej to 
III kwartał 2022 r. Dalszy etap 
prac przygotowawczych to 

opracowanie Koncepcji progra-

mowej, która uszczegółowi roz-
wiązania projektowe dla za-

Ruszyła procedura środowiskowa 

dla S11 Ujście - Oborniki  

      Dworzec w Biadolinach 

Szlacheckich jest mniejszy. Pod 

wiatą zlokalizowano otwartą 
poczekalnię, osłoniętą z trzech 
stron z kilkoma siedziskami. 

Dodatkowo zamontowano tam 

promienniki, których zadaniem 
będzie zwiększenie komfortu 
termicznego podróżnych ocze-
kujących na pociąg w miesią-
cach jesiennych i zimowych. 

Pod wiatą znalazły się również 
pomieszczenie toalet, stojaki 

rowerowe i stacja naprawy jed-

nośladów. Informacja o przyjaz-
dach i odjazdach pociągów jest 
wyświetlana na nowoczesnych 
elektronicznych tablicach. 

      Nowy, parterowy obiekt 

dworcowy w Czarnej posiada 

minimalistyczną i kubistyczną 
bryłę oraz dominantę w postaci 
ośmiometrowej wieży zegaro-
wej. Pod jego wiatą zlokalizo-
wano dwa pawilony. W pierw-

szym znajduje się poczekalnia 
urządzona zgodnie ze współcze-
snymi trendami w  architektu-

rze. Posiada ona przeszkloną 
elewację umożliwiającą dostęp 
światła dziennego oraz obser-
wację tego, co dzieje się na sta-
cji. Wnętrze jest utrzymane w 
odcieniach szarości i wyposażo-
ne w ergonomiczne ławki dla 
podróżnych, gabloty z rozkłada-

mi jazdy pociągów oraz elektro-
niczne tablice przyjazdów i od-
jazdów pociągów. W pobliżu 
poczekalni umiejscowiono toa-

letę. W drugim pawilonie znaj-
duje się niewielki lokal nad wy-
najem. Pod wiatą podróżni mo-
gą również zaparkować rower 
przy czternastu stojakach dla 

jednośladów oraz skorzystać ze 
stacji ich naprawy.  

   

Dworce ekologiczne, dostępne 
i energooszczędne 

      Nowe dworce w południo-
wej Polsce są w pełni dostępne 
dla osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej. Zaprojektowa-
no i wykonano je tak, żeby nie 
istniały w nich żadne bariery 
architektoniczne, a  ponadto 

wprowadzono szereg uspraw-

nień dla osób niedowidzących i 
niewidzących. Wśród nich m.in. 
ścieżki prowadzące, oznaczenia 
w alfabecie Braille’a, kontrasto-
we zestawienie kolorystyki 

wnętrz dworca, a także tablice 
dotykowe z planem obiektu.  

      Na dworcach zastosowano 

szereg rozwiązań proekologicz-
nych – energooszczędne oświe-
tlenie, panele fotowoltaiczne do 

pozyskiwania „zielonej energii” 
oraz pompy ciepła do ogrzewa-
nia budynku. Oszczędności bę-

dzie generował również system 
BMS (Building Management 

System), odpowiadający za za-
rządzanie instalacjami i urzą-
dzeniami oraz optymalizację 
zużycia energii elektrycznej, 
cieplnej i wody.  

      Dodatkowo na dachu dwor-

ca w Sterkowcu zamontowano 

panele fotowoltaiczne do pro-

dukcji „zielonej energii”, sys-
tem odzysku wody deszczowej 

(jest ona używana do spłukiwa-
nia toalet) oraz pompę ciepła do 
wspomagania ogrzewania 

obiektu. Dla poprawy bezpie-

czeństwa w budynkach i ich 
otoczeniu zainstalowano nowo-

czesne systemy monitoringu, 

kontroli dostępu oraz sygnaliza-
cji włamania i napadu.    
      Programem Inwestycji 

Dworcowych na lata 2016-2023 

jest objętych w całej Polsce pra-
wie 200 dworców kolejowych. 
Sześć z nich znajduje się w wo-
jewództwie podkarpackim. Na 
trzech stacjach (Sędziszów Ma-
łopolski, Radymno, Czarna) 
zakończono już inwestycje. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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twierdzonego w decyzji środo-
wiskowej wariantu przebiegu 

S11.  

      Jest to ostatni etap prac stu-

dialnych, po zakończeniu które-
go można będzie przystąpić do 
ogłoszenia przetargu na realiza-
cję inwestycji. Budowa drogi 
ekspresowej zostanie zrealizo-

wana w systemie Projektuj i bu-

duj. W pierwszej kolejności wy-
konawca opracuje projekt bu-

dowlany, na podstawie którego 
zostanie uzyskana decyzja o 

zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID). Decy-

zja ZRID umożliwi rozpoczęcie 
robót budowlanych.  
      Ogłoszenie postępowania 
przetargowego na realizację za-
dania w systemie Projektuj i 

buduj jest planowane na przeło-
mie 2023 i 2024 roku. Roboty 

budowlane realizowane będą w 
latach 2025-2028.    
      Budowa drogi ekspresowej 

S11 Ujście - Oborniki została 
ujęta w projekcie Rządowego 

Programu Budowy Dróg Krajo-
wych do 2030 r. (z perspektywą 
do 2033 r.).    

S11 to trasa, która docelowo 
połączy Śląsk (Katowice) z 
Wielkopolską  (Poznań) i środ-
kowym wybrzeżem Bałtyku 
(Koszalin). 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      4 listopada 2021 r. w Szcze-

cinie odbył się tradycyjny 
chrzest lodołamaczy Ocelot i 
Tarpan. Nowe jednostki będą 
służyć we flocie Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie. Koszt budowy wy-

niósł ponad 30 mln zł. 
      O tym, że lodołamacze są 
niezbędne, by w rejonie Dolnej 
Odry i Środkowej Wisły zmniej-
szyć ryzyko powodzi zatoro-
wych, mogliśmy się przekonać 
na początku 2021 roku, kiedy 
prowadzona była akcja lodoła-
mania. W sezonie zimowym 

2020/2021, aby zapobiec zagro-

żeniu na Dolnej Odrze i Środko-
wej Wiśle, pracowały łącznie 23 
lodołamacze. Dziś do floty 
RZGW w Szczecinie dołączają 
dwa nowe lodołamacze, które 
znacząco poprawią bezpieczeń-
stwo przeciwpowodziowe w 

regionie – powiedział wicemini-
ster infrastruktury Marek Gró-
barczyk. 

      Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie od-

powiada za utrzymanie płynno-
ści żeglugi w czasie prowadze-
nia akcji lodołamania na odcin-
kach trzech ważnych szlaków 
żeglugowych: na Odrze (od uj-
ścia do Malczyc), na Warcie (od 
ujścia Odry do Santoku) i na 
Noteci (od Santoku do Krzyża 
Wielkopolskiego). Lodołamacze 
biorą też udział we wspólnych 
polsko-niemieckich akcjach lo-

dołamania na Szczecińskim 
Węźle Wodnym. W tym roku w 
zespołowych działaniach wzięło 
udział 13 lodołamaczy, w tym 7 
ze strony polskiej. 

      Dzięki pracy lodołamaczy 
na Szczecińskim Węźle Wod-
nym możliwa jest ochrona prze-
ciwpowodziowa ludności i ich 
mienia, w tym istniejących na 
tych terenach podmiotów gospo-
darczych, aglomeracji miej-

skich, wsi i osad nadrzecznych 

usytuowanych wokół graniczne-
go, dolnego i środkowego od-
cinka rzeki Odry oraz Dolnej 

Warty – powiedział wicemini-
ster infrastruktury Grzegorz 

Witkowski. 

      Nowe lodołamacze zastąpiły 
najstarsze, ponad 50-letnie jed-

nostki we flocie Wód Polskich. 
Dzięki niskiemu zanurzeniu są 
doskonale przystosowane do 

warunków panujących na Odrze, 
np. niżówek. Ich głównym zada-
niem będzie wspieranie lodoła-
maczy czołowych w kruszeniu 
lodu. Będą mogły wpływać w 
miejsca niedostępne dla więk-
szych jednostek i efektywnie 

usuwać zatory lodowe, śryżowe 
oraz bezpiecznie odprowadzać 
krę. 
      Nowe jednostki są wieloza-
daniowe – będą mogły wykony-
wać funkcje holownicze, prze-
ciwpożarowe, ratunkowe, a tak-
że zwalczać rozlewy ropopo-
chodne (po zainstalowania na 

pokładzie bębna z zaporą) oraz 
wspierać prace utrzymaniowe na 
szlaku wodnym – dzięki wypo-
sażeniu w sondę wielowiązko-
wą, która pozwala monitorować 
dno zbiornika. Dzięki innowa-
cyjnemu układowi napędowemu 
będą zużywać mniej paliwa, a 
przez zastosowanie izolacji 

Ciąg dalszy ze s.1 

Chrzest lodołamaczy 

Ocelot i Tarpan 
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cieplnej, oświetlenia LED i ba-
terii słonecznych będą mniej 
energochłonne. 
      Lodołamacze wybudowała 
Stocznia Remontowa Shipbul-

ding w Gdańsku.  
  

Modernizacja floty 

lodołamaczy Wód Polskich 

  
      Podstawowym zadaniem 

lodołamaczy jest wyłamanie 
odpowiednio szerokiej rynny w 

lodzie, umożliwiającej swobod-
ny odpływ kry. W zależności od 
gabarytów oraz funkcji, lodoła-
macze dzielą się na trzy rodzaje: 
1/. odołamacz czołowy: naj-
cięższa jednostka, służy do 
wyłamywania rynny w lo-

dzie. Używa się go również 
do rozbijania zatorów lodo-
wych i uwalniania z oblodze-

nia filarów mostów i budowli 
wodnych; 
2/. lodołamacz liniowy: podąża za 
lodołamaczem czołowym 
poszerzając uprzednio wyłamaną 
rynnę. Kruszy krę lodową powstałą 
w wyniku lodołamania, aby 
zapobiec jej zlepianiu się i 
tworzeniu okładów lodowych. 
Rozbija też duże tafle lodu w 
rynnie i zapewnia spływanie lodu; 
3/. lodołamacz pomocniczy: 
patroluje rzekę po przejściu 
lodołamaczy czołowych i 
liniowych. 

      Aby zapewnić bezpieczeń-
stwo przeciwpowodziowe w 

sezonie zimowym, Wody Pol-

skie powiększają flotę lodoła-
maczy i tworzą dla nich odpo-
wiednie zaplecze. Nowoczesne 

jednostki zastępują wysłużone 
statki: 

1/. 4 nowe lodołamacze dla 
RZGW w Gdańsku: Puma 
(czołowy), Manat, Nerpa, 
Narwal (liniowe), 
2/. 2 nowe lodołamacze dla RZGW 
w Warszawie: Orkan (czołowy), 
Sokół (liniowy), 
3/. 2 nowe lodołamacze dla RZGW 
w Szczecinie: Ocelot, Tarpan 

(liniowe). 

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Zapora, którą chcemy po-
stawić na naszej granicy z Bia-
łorusią, jest symbolem deter-
minacji państwa polskiego w 
ograniczaniu masowej niele-

galnej migracji na teren na-

szego kraju. Nie pozwolimy na 

to, żeby przez Polskę wiódł 
jakikolwiek nielegalny szlak 

migracyjny do Europy - po-

wiedział minister Mariusz Ka-
miński w czwartek (4 listopa-
da br.) podczas konferencji 

prasowej. Szef MSWiA przed-

stawił szczegóły dotyczące bu-
dowy zapory na granicy pol-

sko-białoruskiej. Zaprezento-
wana została również wizuali-
zacja zapory.   

 

      W konferencji wzięli też 
udział: gen. bryg. SG Wioleta 
Gorzkowska, zastępca komen-
danta głównego SG oraz Marek 
Chodkiewicz, pełnomocnik ds. 
przygotowania i realizacji za-

bezpieczenia granicy państwo-
wej.  

      Minister Mariusz Kamiński 
zaznaczył, że rozwiązania doty-
czące budowy zapory na granicy 
polsko-białoruskiej są oparte na 
doświadczeniu innych państw 
(m.in. Stanów Zjednoczonych, 
Grecji, Hiszpanii czy Węgier). 
W najbliższym czasie zapory 
powstaną również w państwach 
bałtyckich (Litwa, Łotwa, Esto-
nia). Litwę, w ramach misji 
Frontexu, wspierają aktualnie 
funkcjonariusze polskich służb.  
      Szef MSWiA podał szcze-
gółowe informacje o lokalizacji 

zapory. - Zapora powstanie na 

długości ponad 180 km wzdłuż 
granicy z Białorusią, na terenie 
Podlasia. Na Lubelszczyźnie 
mamy naturalną zaporę w posta-
ci rzeki Bug i tam w inny spo-

sób będziemy zabezpieczali na-
szą granicę – powiedział.  
- Naszym celem jest to, żeby 
zapora powstała do końca I pół-
rocza 2022 roku – zapowiedział 
minister Mariusz Kamiński.  
      Zapora będzie mierzyła 5,5 
metra wysokości: 5 metrów to 
stalowe słupy, zwieńczone pół-
metrowym zwojem z drutu tak, 

aby nie można było przejść na 
druga stronę. Zastosowane zo-
staną także nowoczesne, elek-
troniczne metody zarządzania 
granicą (czujniki ruchu wzdłuż 
całej granicy, kamery). Ponadto 
wschodnia granica Polski zosta-

nie wzmocniona dodatkową 
liczbą 750 funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej.  
      Minister Mariusz Kamiński 
mówił też o procedurach doty-
czących budowy zapory. – Pro-

cedury będą zatwierdzane przez 
komitet sterujący, który powsta-
nie w najbliższych dniach. Bę-
dziemy działali transparentnie. 
Opinia publiczna będzie na bie-
żąco informowana, jakim fir-
mom powierzono budowę tego 
strategicznego przedsięwzięcia 
– podkreślił.  
      Gen. bryg. SG Wioleta 

Gorzkowska, zastępca komen-
danta głównego SG, przedstawi-
ła system zabezpieczeń, który 
powstanie na granicy polsko-

białoruskiej. Poinformowała, że 

zabezpieczenia zostały zaplano-
wane tak, aby wszystkie naru-

szenia lądowego odcinka grani-
cy wykrywać w czasie rzeczy-
wistym. – System będzie zbudo-
wany z kilku linii ochrony. 

Pierwszą stanowić będzie barie-
ra fizyczna w postaci solidnego 

i masywnego ogrodzenia, które-
go nie będzie można sforsować 
przy użyciu narzędzi, drabin czy 
desek. Kolejną linią ochrony w 
systemie zabezpieczającym gra-
nicę będą kable detekcyjne, sy-
gnalizujące ruch poruszającego 
się obiektu. W kolejnej linii zo-
staną umieszczone kamery z 
funkcją wykrywania ruchu – 

wyjaśniła zastępca komendanta 
Straży Granicznej.  
      Gen. bryg. SG Wioleta 

Gorzkowska podkreśliła, że 
wszystkie próby naruszenia 
ogrodzenia będą sygnalizowane 
do centrów nadzoru. Otrzymany 
alarm będzie weryfikowany 
przez operatorów. Ponadto, w 
ramach nowego programu mo-

dernizacji służb mundurowych 
na lata 2022-2025, Straż Gra-
niczna planuje budowę bariery 
elektronicznej na całej ze-
wnętrznej lądowej granicy Unii 
Europejskiej. W SG został po-
wołany również zespół, który 
pracuje nad rozwiązaniami bu-
dowy wsparcia technicznego na 

rzekach.  

      Marek Chodkiewicz, pełno-
mocnik do spraw przygotowania 

i realizacji zabezpieczenia gra-

nicy państwowej mówił o szcze-
gółach technicznych zapory. 
Podkreślił, że zapora zostanie 

Ciąg dalszy ze s.1 

Minister Mariusz Kamiński 
przedstawił szczegóły dotyczące budowy 

zapory na granicy z Białorusią  

https://twitter.com/hashtag/Zapora?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Zapora?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/zapora?src=hashtag_click
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wykonana przede wszystkim ze 

stali. - Przewidujemy postawie-

nie słupów stalowych i paneli 
stalowych, w zależności od wa-
runków gruntowych. Zaporę 
chcemy zbudować jak najszyb-
ciej – powiedział.  
      Pełnomocnik do spraw 
przygotowania i realizacji za-

bezpieczenia granicy państwo-
wej zwrócił uwagę, że ze 
względu na tempo prac, zabez-
pieczenie granicy powinny bu-

dować duże firmy. Mają one 
odpowiedni potencjał wyko-
nawczy i dysponują specjali-
stycznym sprzętem. Ważne bę-
dzie też doświadczenie poten-
cjalnych wykonawców zapory 
w budowaniu inwestycji linio-

wych.  

Zabezpieczenie 

granicy z Białorusią 

 

      W ciągu ostatnich kilku 
miesięcy Straż Graniczna odno-

towuje zwiększoną presję mi-
gracyjną na polsko-białoruskim 
odcinku granicy państwowej. 
Pomimo zapewnienia dodatko-

wego wsparcia kadrowego dla 

oddziałów SG, pomocy żołnie-
rzy Sił Zbrojnych RP i Policji 
oraz zastosowanych tymczaso-

wych instalacji, liczba podejmo-

wanych prób przekroczenia gra-
nicy polsko-białoruskiej nie 
maleje. Od 1 sierpnia br. Straż 
Graniczna odnotowała już po-
nad 30 tys. prób nielegalnego 
przekroczenia granicy polsko-

białoruskiej.  
      Ustawa o budowie zabez-

pieczenia granicy państwowej 
określa zasady realizacji budo-
wy zabezpieczenia granicy pań-
stwowej, będącej zarazem ze-
wnętrzną granicą Unii Europej-
skiej. Rozwiązania w niej za-
warte stwarzają podstawy praw-
ne umożliwiające skuteczne, 
szybkie i efektywne zrealizowa-

nie tej inwestycji. Ustawa stwo-

rzyła mechanizmy, które umoż-
liwiają wybudowanie bariery w 
możliwie najkrótszym czasie. 
Spowodowane jest to istniejący-
mi zagrożeniami, jakie powodu-
je obecny proceder nielegalnej 

migracji.  

      Inwestorem budowy bariery 

wzdłuż granicy państwowej jest 
komendant główny Straży Gra-
nicznej, który już powołał peł-
nomocnika w tej sprawie. Do 

przygotowania i realizacji inwe-

stycji zostanie także powołany 
zespół, w którego składzie znaj-
dą się podmioty istotne dla całe-
go procesu inwestycji.  

      Ustawa o budowie zabez-

pieczenia granicy państwowej 
weszła w życie 4 listopada br.  
 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Wizualizacja. 
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      27 października 2021 r. 
Urząd Morski w Gdyni ogłosił 
pierwszy przetarg na budowę 
toru wodnego w ramach powsta-

jącej drogi wodnej łączącej Za-
lew Wiślany z Zatoką Gdańską 
(III etap inwestycji). Odcinek 

toru objęty przetargiem to ok. 
8 200 m na Zalewie Wiślanym. 
Przetarg na dalszą cześć toru 
wodnego zostanie ogłoszony w 
pierwszym kwartale 2022 roku. 

      Tor wodny na Zalewie Wi-

ślanym zaprojektowano dla stat-
ku morskiego o długości 100 m 
(zestawu barek do 180 m), sze-

rokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m. 
      Przedmiot bieżącego zamó-
wienia obejmuje m.in. roboty 

czerpalne, transport i refulację 
urobku z wbudowaniem w 

sztuczną wyspę na Zalewie Wi-

ślanym oraz zakup, dostarczenie 
i ustawienie oznakowania nawi-

gacyjnego. 

      Wykonawca zobowiązany 
jest do sporządzenia programu 
zapewnienia jakości prowadze-
nia prac pogłębiarskich. W ra-
mach tego opracowania sporzą-
dzi instrukcje prowadzenia prac, 

harmonogram oraz projekty 

techniczne, a także opracuje 
działania ograniczające rozprze-
strzenianie się zawiesiny w toni 
Zalewu Wiślanego. Sporządzi 
również projekty rurociągów (w 
przypadku ich zastosowania) i 

przysłon zabezpieczających. 
      Zgodnie z decyzją środowi-
skową, w przypadku ujawnienia 
znalezisk o wysokiej wartości 
historycznej w trakcie prowa-

dzonych robót czerpalnych, dal-
sze prace wykonywane będą w 

uzgodnieniu z właściwym Wo-
jewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. Wykonawca zobowią-
zany jest do przestrzegania wy-

tycznych przyrodniczych prowa-

dzenia robót czerpalnych i pod-
czyszczeniowych. 

      W ramach nowego oznako-

wania nawigacyjnego zaprojek-

towano 35 pław, w tym 18 pław 
czerwonych po stronie lewej i 

17 pław zielonych po stronie 
prawej. 

      Planowany termin otwarcia 

ofert to 29 listopada 2021 r. Wy-

konawca będzie miał 11 miesię-
cy na wykonanie zadania. 

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Przekop Mierzei: 
jest przetarg na kolejny etap inwestycji 

 

      Na zlecenie Ministra Infra-

struktury do końca 2022 r. po-
wstaną kolejne wzorce i standar-
dy w drogownictwie. Umowy 

podpisane w październiku 2021 
r. z wykonawcami 9 opracowań 
opiewają na łączną kwotę ponad 
4,5 mln zł. Opracowanie zadań 
będzie finansowane ze środków 

Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020. Realiza-

cja wytycznych została podzie-
lona na trzy odrębne pakiety 
tematyczne: 

 

Wytyczne wykonywania 

pomiarów, prognoz i analiz 
ruchu drogowego 

      Nowe wytyczne pozwolą na 
ujednolicenie systemu dokony-

wania pomiarów ruchu na tere-
nie całego kraju i wraz z Gene-
ralnym Pomiarem Ruchu Dro-

gowego, realizowanym systema-

tycznie przez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad, 
stworzenie kompleksowego, 

ustandaryzowanego zasobu da-

 

Będą kolejne wzorce i standardy 

w drogownictwie 
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nych niezbędnych do projekto-
wania i zarządzania drogami 
publicznymi. 

 

Opracowania dotyczące 

projektowania ulic i dróg 

zamiejskich 
      Pakiet ten obejmuje m.in. 

jednolite wytyczne dotyczące 
projektowania zjazdów, infra-
struktury transportu zbiorowego 

- tramwajowej i autobusowej, 

czy choćby zasady uspokajania 
ruchu, pozwalające poprawić 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu. Nie zabraknie również 
wytycznych projektowania 

oświetlenia i odwodnienia dróg 
publicznych.  

 

Wytyczne określania nośności 
użytkowej mostów 

i wiaduktów 
      Opracowanie pozwoli za-

rządcom tych obiektów w opty-
malny sposób organizować ruch 
drogowy i planować zabiegi 
utrzymaniowe. Istotną nowością 
w skali kraju będzie z kolei 
opracowanie katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni jezdni 

na mostach i wiaduktach. 

 

Systematycznie uzupełniamy 
wzorce i standardy o nowe 

opracowania 
      Nowe wytyczne uzupełnią 
już obowiązujący system wyma-
gań technicznych, w ramach 
którego Minister Infrastruktury 
rekomendował dotychczas do 
stosowania 18 opracowań, w 
tym 3 opracowania w obszarze 

drogownictwa, 14 w obszarze 

mostownictwa i 1 w obszarze 

BIM (wzorce i standardy doty-

czące Building Information Mo-
deling). Na rekomendację ocze-
kują obecnie 23 opracowania w 
obszarze drogownictwa i BIM.   

      Decyzja o ich rekomendo-

waniu do stosowania kolejnych 

wzorców i standardów będzie 
możliwa po zakończeniu prac 
nad projektem rozporządzenia w 
sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg 
publicznych. Projekt jest na eta-

pie opiniowania, uzgodnień i 
konsultacji publicznych. 

Inauguracja działalności 
Komitetów Technicznych do 

spraw WiS 
      4 listopada 2021 r. odbyło 
się inauguracyjne posiedzenie 
Komitetów Technicznych do 
spraw Wzorców i Standardów 
(WiS), które stanowią realizację 
postanowień Listu Intencyjnego 
podpisanego w maju tego roku 

pomiędzy Ministrem Infrastruk-
tury a Stowarzyszeniem Polski 

Kongres Drogowy.  

      Polski Kongres Drogowy 

utworzył trzy merytoryczne Ko-
mitety Techniczne: Drogownic-

twa (KTD), Mostownictwa 

(KTM) oraz Cyfryzacji Drogo-

wnictwa i Mostownictwa 

(KTC), których głównymi cela-
mi będzie wskazywanie obsza-
rów tematycznych i zakresów 
opracowania nowych WiS, a 

także zmian w rekomendowa-
nych WiS oraz opiniowanie do-

kumentów wskazanych przez 
Ministra. 

      Na straży najwyższych stan-
dardów projektowania, realiza-
cji i utrzymania dróg publicz-

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348101.
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      23 listopada 2021 r. spółka Cen-
tralny Port Komunikacyjny zawarła 
kontrakt na projekt ponad 4-

kilometrowego tunelu kolei dużych 
prędkości na zachód od stacji Łódź 
Fabryczna. Tunel będzie kluczo-
wym fragmentem szprychy nr 9, 

czyli nowej trasy kolejowej, która 
połączy Warszawę z Łodzią, Po-
znaniem i Wrocławiem. Wartość 
kontraktu wynosi 59,8 mln zł. 
 

      Kontrakt został zawarty z kon-
sorcjum Metroprojektu i SUD Ar-

chitekt Polska. Umowa przewiduje 

wykonanie projektu budowlanego 

oraz niezbędnych opracowań i de-
cyzji administracyjnych dla tunelu i 

linii kolejowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 
 

      Pasażerowie z Łodzi i nie tylko 
mają powód do zadowolenia. Tunel 
będzie ważnym elementem tzw. 
szprychy nr 9, która włączy miasto 
w system kolei dużych prędkości. 
Zapewni ona pasażerom atrakcyjne 

czasy przejazdu, np. z Łodzi do 
Warszawy w 45 minut (obecnie 

ponad godzinę), a z Łodzi do Wro-
cławia i Poznania w 1 godz. 10 min 
(obecnie prawie 3,5 godziny) – 

powiedział wiceminister infrastruk-
tury Marcin Horała. 
 

      Na terenie Łodzi szybkie pocią-
gi będą zatrzymywać się na dworcu 
Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na 
powierzchnię przewidziane jest na 
południowy zachód od Łodzi Kali-
skiej, w okolicach osiedla Retkinia i 

istniejącej linii kolejowej nr 14. 
Następnie trasa poprowadzi na za-
chód - w stronę Sieradza, za którym 
będzie rozwidlenie w stronę Pozna-
nia i Wrocławia. W ten sposób cała 
linia utworzy kształt litery “Y”. 
 

      Tunel w Łodzi to najbardziej 
zaawansowane zadanie inwestycyj-

ne w ramach Programu CPK, a dzi-

siejsze wydarzenie przybliża nas do 
wbicia pierwszej łopaty. Prace stu-
dialne objęły już w sumie ok. 1 000 
km planowanych linii kolejowych 

w różnych częściach Polski. To 
trasy, dla których trwają inwentary-
zacje przyrodnicze i przygotowy-

wane są studia techniczno-

ekonomiczno-środowiskowe – 

stwierdził Mikołaj Wild, prezes 
spółki CPK. 
 

      Kolejowa inwestycja CPK w 

Łodzi jest częścią korytarza Morze 
Północne - Morze Bałtyckie w ra-
mach sieci bazowej TEN-T, który 
prowadzi z Finalndii przez kraje 

nadbałtyckie, Polskę, Niemcy, Ho-
landię i Belgię. Na wykonanie tego 
projektu budowlanego spółka CPK 
otrzymała dofinansowanie z unijne-
go instrumentu CEF „Łącząc Euro-
pę”. Na tunel trafiło prawie 30 proc. 
środków przyznanych dla Polski w 
ostatnim konkursie CEF 2014-

2020, czyli prawie 60 mln zł dofi-
nansowania. 

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

W Łodzi rozpoczyna się 

projektowanie tunelu 

dla kolei dużych prędkości 

nych w Polsce stoi grono spe-

cjalistów, którzy zostali wybrani 
ze względu na ogromne do-
świadczenie i wiedzę. Podejmo-
wane przez nich decyzje będą 
miały wpływ na poprawę bez-
pieczeństwa użytkowników ru-
chu drogowego oraz podnosze-

nie jakości budownictwa drogo-
wego w Polsce – powiedział 
wiceminister infrastruktury Ra-

fał Weber. 
      W skład Komitetów Tech-
nicznych wchodzą powołani 
przez MI przedstawiciele admi-

nistracji drogowej, instytutów 

badawczych, Izby Inżynierów 
Budownictwa, organizacji bran-

żowych z obszaru drogownic-
twa oraz podmiotów zajmują-
cych się projektowaniem i wy-
konawstwem dróg. 
      Przewodniczącym Komite-
tów Technicznych z ramienia 
Polskiego Kongresu Drogowego 

został dr hab. inż. Janusz Bohat-
kiewicz z Politechniki Krakow-

skiej, natomiast poszczególnymi 
Komitetami pokierują odpo-
wiednio: mgr inż. Zbigniew Ta-
bor, Dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, 

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski 
z Politechniki Gdańskiej oraz 
prof. dr hab. inż. Adam Zofka z 
Instytutu Badawczego Dróg i 
Mostów w Warszawie. 
      Więcej informacji o wzor-
cach i standardach w drogo-

wnictwie można znaleźć na stro-
nie MI: https://www.gov.pl/

web/infrastruktura/o-wzorcach-i

-standardach. 

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach
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      21 listopada 2021 roku w 

Zabawie koło Tarnowa odbyły 
się coroczne uroczystości Świa-
towego Dnia Pamięci Ofiar Wy-
padków Drogowych, zorganizo-
wane przez Krajową Radę Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, 
Instytut Transportu Samochodo-

wego, stowarzyszenie Pomocy 

Ofiarom Wypadków i Katastrof 
Komunikacyjnych oraz Przemo-

cy „Przejście”, a także Centrum 
Inicjatyw na rzecz poprawy 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego. 

      W Światowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków Drogowych 
wspominamy  tych, którzy stra-
cili życie na drodze, ale również 
w sposób szczególny łączymy 
się z osobami, które na skutek 
wypadków zmagają się z długim 
procesem powrotu do zdrowia i 

sprawności. To również czas, 
kiedy należy podkreślić ogrom-
ną rolę rodziny, która wspiera 
poszkodowanych w wypadkach, 

niekiedy zmagając się na co 
dzień z traumą. Dlate-
go  zachowajmy rozsądek, czuj-

ność i jedźmy bezpiecznie, do-
stosowując prędkość jazdy do 
warunków na drodze. Pamiętaj-
my także o bezpieczeństwie pie-
szych – powiedział minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk. 

      W ubiegłym roku na pol-
skich drogach zginęło 2491 

osób. Często ofiary wypadków 
są pozostawione same sobie, bez 
wsparcia i pomocy. Minister-

stwo Infrastruktury wprowadza 

obecnie zmiany legislacyjne, 

które mają poprawić  sytuację 
ofiar wypadków drogowych i 
ich bliskich. Ułatwi to otrzyma-
nie odszkodowania i renty dla 

osób, które straciły opiekuna i 
będzie wspierać osoby najbliż-
sze ofiar przestępstw ze skut-
kiem śmiertelnym – podkreślił 
wiceminister infrastruktury Ra-

fał Weber. 
      26 października 2005 roku 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ogłosiło 
rezolucję ustanawiającą trzecią nie-
dzielę listopada, jako Światowy 
Dzień Pamięci o Ofiarach Wypad-
ków Drogowych (World Day of 
Remembrance for Road Traffic 

Victims). Rezolucja była zaprosze-

niem skierowanym do państw 
członkowskich i organizacji mię-
dzynarodowych do obchodów tego 
dnia, będących wyrazem pamięci o 
wszystkich poszkodowanych oraz 

ich najbliższych. 
      W Polsce Dzień Pamięci o 
Ofiarach Wypadków Drogowych 
jest obchodzony w Zabawie koło 
Tarnowa, przy jedynym w kraju 

pomniku ofiar wypadków drogo-
wych „Przejście”.  
W ramach tegorocznych obcho-

dów odbyły się uroczystości 
kościelne, zapalenie symbolicz-
nego światła pod pomnikiem 
ofiar wypadków, posadzenie 
drzewa pamięci, spotkanie z 
rodzinami ofiar i warsztaty tera-

peutyczne. Wydarzenie to, jak w 

roku ubiegłym, prowadzone by-
ło przy zachowaniu wymagań 
związanych z sytuacją epide-
miczną na terenie całej  Polski. 

Uroczystości były transmitowa-
ne on-line na profilach społecz-
nościowych organizatorów. 
 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar 

Wypadków Drogowych 2021 

 

      22 listopada 2021 r. podpisa-

na została umowa na zaprojekto-
wanie i rozbudowę drogi krajo-
wej nr 94 na odcinku Zederman-

Jerzmanowice (woj. małopol-
skie). Wykonawcą prac będzie 
firma Eurovia Polska, a ich 

koszt wyniesie ok. 92 mln zł. 
Inwestycja ma zostać oddana do 
użytku w 2025 r. 
      Konsekwentnie realizujemy 

kolejne inwestycje drogowe w 

województwie małopolskim. Już 
niebawem kierowcy będą mogli 
korzystać z przebudowanego, 

ośmiokilometrowego odcinka 
drogi krajowej numer 94 na od-

cinku Zederman-Jerzmanowice. 

Jest to przedsięwzięcie kluczo-
we dla mieszkańców tego regio-
nu, dzięki któremu poprawi się 
komfort i bezpieczeństwo kie-
rowców, a także pieszych - po-

 

Podpisana umowa 

na modernizację DK94 w Małopolsce 
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wiedział minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk. 

      W ramach inwestycji po-

wstaną dodatkowe jezdnie i dro-
gi dojazdowe. Zaplanowano 

przebudowę trzech skrzyżowań 
oraz budowę nowego skrzyżo-
wania w Gotkowicach, a także 
przebudowę dwóch skrzyżowań 
w Jerzmanowicach. Przebudo-

wane zostaną także urządzenia i 
sieci istniejącej infrastruktury 
pod- i nadziemnej, takie jak 

m.in. urządzenia teletechniczne i 
energetyczne, sieci gazowe, wo-

dociągowe i kanalizacyjne. Po-
nadto powstaną nowe urządze-
nia ochrony środowiska, w tym 

zabezpieczenia akustyczne. 

Ekrany akustyczne będą zamon-
towane na długości 1,4 km, by 
ochronić mieszkańców przed 
hałasem. 

Bezpieczniej dla pieszych 
      Z uwagi na fakt, że przyle-
gający do drogi krajowej teren 
jest zurbanizowany, zostaną wy-
budowane lub rozbudowane 

chodniki. Powstaną trzy nowe 
zatoki autobusowe i przejście 
podziemne. Przejścia dla pie-
szych będą oświetlone. Oprócz 
tego przebudowanych i wybudo-

wanych zostanie 724 zjazdów.  
Powstaną zbiorniki retencyjne 

      Przebudowany zostanie 

m.in. systemu odwodnienia tere-

nu, rowy drogowe i urządzenia 
podczyszczające. Sieć kanaliza-
cji deszczowej powstanie na 

odcinku ponad 4,1 km. Wybu-

dowanych zostanie 11 zbiorni-

ków retencyjnych z systemem 
studni chłonnych. Nowy system 
odwodnienia terenu zabezpieczy 

posesje przed spływem wód 
opadowych z DK94 i terenów 
przyległych. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Od 22 listopada 2021 r. 

kierowcy mogą korzystać z 
obwodnicy Niemodlina w 

ciągu drogi krajowej nr 46 na 
Opolszczyźnie. Nowa droga o 
klasie technicznej GP (droga 

główna ruchu przyspieszone-
go), z dwoma węzłami drogo-
wymi - Niemodlin i Sosnów-
ka, ma ok. 11,5 km długości.  
  

      Dzięki tej drodze wypro-
wadzony zostanie ruch tran-

zytowy zarówno z Niemodli-
na, jak i z Brzęczkowic oraz 
Sosnówki, co przełoży się na 
poprawę bezpieczeństwa oraz 
większy spokój mieszkań-
ców. Znacznie poprawi się 
też komfort jazdy i bezpie-
czeństwo kierowców poru-
szających się tą trasą - powie-

dział minister Andrzej Adam-
czyk. 

  

      Obwodnica Niemodlina 

rozpoczyna się przed miej-
scowością Brzęczkowice i na 
końcowym odcinku łączy się 
z DK46, tuż przed autostradą 
A4 i węzłem Opole Zachód.  
 

      Na pierwszych 5 km jest 

drogą z układem pasów 2+1, 
a przed węzłem Niemodlin 
rozpoczyna się dwujezdnio-
wy odcinek z dwoma pasami 

ruchu w każdym kierunku. 
Trasa omija Niemodlin po 

południowej i wschodniej 
stronie. W ramach zadania 

wybudowano 18 obiektów 
inżynierskich, z których naj-
dłuższy to blisko 300-

metrowy most nad rzeką Ści-
nawą Niemodlińską. 
  

      Nowo powstała obwodni-
ca, biegnąca z dala od tere-

nów zabudowanych, zapewni 
komfort ruchu tranzytowego. 

Skróci czas przejazdu pomię-
dzy Opolem a Kłodzkiem 
oraz w ruchu międzynarodo-
wym między Polską a Cze-
chami. Umożliwi również 
skomunikowanie z terenami 

inwestycyjnymi, wpłynie tym 
samym na rozwój gospodar-
czy terenów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie DK46 oraz w 
całym województwie opol-
skim. 

  

      Wykonawcą robót było 
konsorcjum firm MOTA-

ENGIL Central Europe S.A. i 

Himmel Papesch Opole. In-

westycja za prawie 265 mln 

zł została dofinansowana ze 
środków UE z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-

2020. 

 

Dostępna dla kierowców 

obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 
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      Obwodnica Niemodlina 

jest jedną z czterech obwod-
nic realizowanych obecnie 

przez GDDKiA w woj. opol-

skim. Na etapie realizacji w 

systemie Projektuj i buduj są 

również obwodnice Kędzie-
rzyna Koźla w ciągu DK40, 
Olesna w ciągu przyszłej S11 
i Praszki w ciągu DK45. 
Łączna długość obwodnic 
powstających na terenie wo-

jewództwa opolskiego wyno-
si około 63 km. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Szybsze postępowanie 
przed sądem i rozprawy on-

line, w których można brać 
udział również przez smart-
fon, radykalne ograniczenia 

biurokracji i stanowisk funk-

cyjnych, równomierne rozło-
żenie pracy między sędziów – 

tak mają wyglądać polskie 
sądy po wprowadzeniu przez 
Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści fundamentalnej reformy – 

uproszczeniu systemu sądow-
nictwa. Dzięki niej Polacy 
będą mogli sprawnie załatwić 
ważne dla siebie sprawy są-
dowe bez zbędnych formal-

ności i blisko domu, nawet w 
punktach sądowych zlokali-
zowanych na terenie własnej 
gminy.  

      Co trzeci sędzia w Polsce 
jest dziś prezesem, przewod-
niczącym wydziału albo peł-
niącym inne biurokratyczne 
funkcje. Wielu obywateli 

 

Nowe, sprawne sądy 

fundamentalna reforma sądownictwa 
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dzieli od najbliższego sądu po-
nad sto kilometrów. Wprowa-
dzimy zmiany, dzięki którym 
sędziowie zamiast zarządzać, 
będą sądzić, a obywatele uzy-
skają dostęp do sądu nawet we 
własnym telefonie. To funda-
mentalne zmiany, które całko-
wicie zmienią polskie sądow-
nictwo – mówi Minister Spra-
wiedliwości Zbigniew Ziobro.  
      W efekcie reformy z trzech 

tysięcy funkcyjnych sędziów 
ponad dwa tysiące wróci zza 
kierowniczych biurek do peł-
nego orzekania. Dziś dochodzi 
do sytuacji, że w niewielkich 
sądach z 5 sędziów aż 4 zajmu-
je stanowiska funkcyjne i orze-

ka z tego względu w niepeł-
nym wymiarze. Zdarzały się 
nawet sądy, w których wszy-
scy sędziowie byli funkcyjni. 

Sądy bliżej ludzi 
       Skierowaniu do pełnego 
orzekania ponad dwóch tysięcy 
sędziów będzie towarzyszyć 
równomierne obciążenie 
wszystkich obowiązkami. Dziś 
sędziom sądów rejonowych 
przydziela się nawet po 1 300 
spraw rocznie, podczas gdy 

sędziom sądów apelacyjnych – 

średnio niewiele ponad 300. 
Do sądów rejonowych trafia co 
roku około 14 milionów spraw, 
a do sądów apelacyjnych po-
nad 100 razy mniej.  

 

      Reforma zakłada powoła-
nie w miejsce rozbudowanego, 

zbiurokratyzowanego podziału 
na sądy apelacyjne, okręgowe i 
rejonowe – prostego i funkcjo-

nalnego systemu sądów regio-
nalnych i okręgowych, które 
zostaną utworzone w prawie 
350 miejscowościach w całej 
Polsce. Żaden z sądów nie bę-
dzie zlikwidowany, ale zmieni 

się ich struktura, która będzie 

teraz prosta, przejrzysta i przy-

jazna dla obywatela.  

      Skróci się droga obywateli 
do sądów. Ważne dla siebie 
sprawy będą mogli załatwić 
bliżej domu: te, które kierowali 
dotąd do sądów okręgowych w 
dużych miejscowościach, będą 
rozstrzygane w dawnych są-
dach rejonowych, a więc w 
każdym powiecie.  

Gminne punkty sądowe 
      Fundamentalną sprawą bę-
dzie utworzenie punktów sądo-
wych w gminach – także tam, 
gdzie dotąd nie było w ogóle 
żadnego sądu. Punkty te, wy-
posażone w profesjonalny 
sprzęt do komunikacji interne-
towej, umożliwią udział w 
zdalnych rozprawach, będzie 
tam można także uzyskać in-
formacje o terminach rozpraw i 

stanie sprawy.  

      Pełna informatyzacja są-
downictwa umożliwi obywate-
lom i przedsiębiorcom dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości 
nawet bez wychodzenia z do-

mu. Wiele spraw będzie można 
załatwić w najprostszy i najdo-
godniejszy sposób – przy uży-
ciu smartfona. W ten sposób 
będzie można wysłać do sądu 
pismo albo je odebrać, dowie-
dzieć się o terminie rozpraw, a 
także wziąć udział w zdalnej 
rozprawie. 

Zrównanie statusu sędziów 
      Reforma wprowadzi zasadę 
równości zawodu sędziowskie-
go i stworzy dla wszystkich 

jednakowe szanse rozwoju za-

wodowego. Podwyższeniu ule-
gnie wynagrodzenie szerego-

wych sędziów. Znikną rażące 
dysproporcje w zarobkach, wy-

rażające się obecnie tym, że 
różnica wynagrodzeń sędziów 
o jednakowym stażu może się-
gać ponad 4 000 zł.   
 

      Każdy sędzia stanie się sę-
dzią sądu powszechnego o ta-
kim samym statusie – niezależ-
nie od sądu, w którym orzeka – 

i uprawnionym do orzekania w 

sądach obu instancji. Nowi sę-
dziowie powoływani będą raz 
na całą służbę, a jednorazowa 
procedura nominacyjna doty-

czyć będzie wyłącznie stano-
wiska sędziego sądu po-
wszechnego. Ugruntuje to nie-

zawisłość sędziowską, wzmac-
niając niezależność od własne-
go środowiska, Krajowej Rady 
Sądownictwa czy polityków. 
Przeniesienie sędziego do sądu 
wyższej instancji oparte będzie 
wyłącznie na kryterium do-
świadczenia zawodowego.  
Gwarancje dla pracowników 

sądów 
      Aby sądy mogły sprawnie 
działać trzeba zadbać o ponad 
30 tys. pracowników sądów 
powszechnych. Żadne nie zo-
stanie zwolniony. Dostana 

gwarancję pracy w dotychcza-
sowej miejscowości i zacho-
wają obecne wynagrodzenie 
zasadnicze. W sądach lepiej 
będzie wykorzystywany poten-
cjał kadry urzędników. Refor-
ma zakłada możliwość powie-
rzenie im. np. funkcji koordy-

natora do spraw mediacji czy 

do spraw współpracy między-
narodowej i praw człowieka, 
dotychczas zastrzeżonych dla 
sędziów. Ranga pracowników 
zostanie również podniesiona 
przez nadanie im statusu funk-

cjonariusza publicznego. Lu-

dzie są największym kapita-
łem, więc należy zapewnić im 
jak najlepsze warunki pracy i 

pozwolić na pełne wykorzysta-
nie potencjału zawodowego. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Zaporę na granicy Polski i 
Białorusi będą budowały duże 
firmy z szerokim doświadczeniem 
na rynku; umowy z wykonawca-

mi zostaną zawarte do 15 grudnia 
br. i będą one w pełni jawne dla 
opinii publicznej; część granicy, 
na której powstanie zapora, zo-
stanie podzielona na cztery odcin-

ki; prace na poszczególnych od-
cinkach będą prowadzone jedno-
cześnie w systemie trzyzmiano-
wym i 24 godziny na dobę – to 

główne decyzje, jakie zapadły na 
pierwszym posiedzeniu Zespołu 
ds. przygotowania i realizacji 

zabezpieczenia granicy państwo-
wej.  

   
      Przedsięwzięcie, które musimy 
zrealizować, jest inwestycją abso-
lutnie strategiczną i priorytetową w 
kontekście bezpieczeństwa państwa 
i obywateli – podkreślił Mariusz 
Kamiński, minister spraw we-
wnętrznych i administracji, a jedno-
cześnie przewodniczący Zespołu 
ds. przygotowania i realizacji za-

bezpieczenia granicy państwowej.  
   

      Marek Chodkiewicz, pełnomoc-
nik do spraw przygotowania i reali-

zacji zabezpieczenia granicy pań-
stwowej, przedstawił szczegóły 
techniczne zapory, która powstanie 
na granicy z Białorusią. Poinformo-
wał, że będzie to zapora oparta na 
konstrukcji stalowej.  

   

      Zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym przez pełnomocni-
ka, do 15 grudnia br. nastąpi podpi-
sanie umów z firmami odpowie-
dzialnymi za budowę zapory. Umo-
wy będą jawne, tak aby każdy oby-
watel mógł się z nimi zapoznać. 
Prace na samej granicy rozpoczną 
się jeszcze w tym roku. Planowany 
czas prac na granicy to 180 dni. 

Zapora ma powstać do końca 
pierwszego półrocza 2022 r.  
   

      Inwestycja będzie realizowana 
przez kilka firm jednocześnie na 
czterech odcinkach. W toku nego-

cjacji pod uwagę – ze względu na 
rozmiar inwestycji i tempo prac - 

brane są duże firmy, rekomendowa-
ne przez Polski Związek Pracodaw-
ców Budownictwa. Firmy te posia-
dają odpowiedni potencjał wyko-
nawczy i dysponują specjalistycz-
nym sprzętem. Ważne jest również 
dotychczasowe doświadczenie w 
dużych inwestycjach liniowych. Ze 
względu na pilny i strategiczny 
charakter tej inwestycji, warunkiem 

podpisania umów z wykonawcami 
będzie prowadzenie prac na granicy 
w systemie trzyzmianowym i 24 

godziny na dobę.  
   

      Zapora powstanie na długości 
ponad 180 km wzdłuż granicy z 
Białorusią. Będzie mierzyła 5,5 
metra wysokości: 5 metrów to sta-
lowe słupy, zwieńczone półmetro-
wym zwojem z drutu tak, aby nie 

można było przejść na druga stronę. 
Zastosowane zostaną także nowo-
czesne, elektroniczne metody zarzą-
dzania granicą (czujniki ruchu 
wzdłuż całej granicy, kamery).  
   

      Zespół ds. przygotowania i rea-
lizacji zabezpieczenia granicy pań-
stwowej na dzisiejszym (15 listopa-

da br.) posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniował przedstawiony plan 
budowy zapory na granicy polsko-

białoruskiej.  
   

      Zespół powstał na mocy ustawy 
z 29 października 2021 r. o budo-
wie zabezpieczenia granicy pań-
stwowej. Do zadań zespołu należy 
zapewnienie wsparcia komendanto-

wi głównemu Straży Granicznej 
oraz monitorowanie i ocena realiza-

cji inwestycji. Przewodniczącym 
zespołu został Mariusz Kamiński, 
minister spraw wewnętrznych i 
administracji.  

   

      Członkami zespołu są:  
1/. minister obrony narodowej lub 

upoważniony przez niego sekretarz 
stanu albo podsekretarz stanu;  

2/. minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i zago-

spodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa lub upoważniony 
przez niego sekretarz stanu albo 

podsekretarz stanu;  

3/. minister właściwy do spraw 
budżetu lub upoważniony przez 
niego sekretarz stanu albo podse-

kretarz stanu;  

4/. minister właściwy do spraw 
środowiska lub upoważniony przez 
niego sekretarz stanu albo podse-

kretarz stanu;  

5/. minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi lub upoważniony przez 
niego sekretarz stanu albo podse-

kretarz stanu;  

6/. zastępca komendanta głównego 
Straży Granicznej, wyznaczony 
przez komendanta głównego Straży 
Granicznej;  

7/. prezes Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej albo upo-

ważniony przez niego wiceprezes:  
8/. Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska albo upoważniony 
przez niego zastępca;  
9/. Główny Geodeta Kraju albo 
upoważniony przez niego zastępca;  
10/. szef Centralnego Biura Anty-

korupcyjnego albo upoważniony 
przez niego zastępca;  
11/. wojewoda podlaski albo upo-

ważniony przez niego zastępca;  
12/. wojewoda lubelski albo upo-

ważniony przez niego zastępca;  
13/. komendant Podlaskiego Od-

działu Straży Granicznej albo jego 
zastępca;  
14/. komendant Nadbużańskiego 

 

Szef MSWiA: 

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej 
rozpocznie się w grudniu  
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Oddziału Straży Granicznej albo 
upoważniony przez niego zastępca;  
15/. pełnomocnik.  
 

      Przewodniczący może zapra-
szać do udziału w pracach zespołu 
na prawach członka innych przed-
stawicieli administracji rządowej.  

 

Ministerstwo Spraw  

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Zakończyły się prace związane 
z modernizacją i przebudową syste-
mu ochrony przeciwpowodziowej 

na obszarze miasta i gminy Oświę-
cim. Inwestycja poprawi bezpie-

czeństwo ponad 12 tysięcy miesz-
kańców powiatu oświęcimskiego i 
chrzanowskiego. Wartość inwesty-
cji to 70 mln zł.  
      Mieszkańcy ziemi oświęcim-
skiej są szczególnie narażeni na 
podtopienia ze względu na płynącą 
przez region Wisłę oraz Sołę. Zrea-
lizowana inwestycja to przedsię-
wzięcie chroniące obszary o dużym 
znaczeniu gospodarczym oraz sta-

nowiące dziedzictwo kulturowe o 
znaczeniu międzynarodowym – 

Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

      Dzięki kompleksowemu syste-
mowi ochrony przeciwpowodzio-

wej, który obejmuje zmodernizowa-
ne wały, a także zbudowane i prze-
budowane pompownie, zwiększy 
się bezpieczeństwo mieszkańców 

powiatu oświęcimskiego i chrza-
nowskiego, w tym rejonu Muzeum 

Auschwitz-Birkenau – powiedział 
wiceminister infrastruktury Marek 

Gróbarczyk. 
      Inwestycja składała się z sze-
ściu zadań, wśród których były 
m.in. budowa pompowni na potoku 

Pławianka, rozbudowa pompowni 
Gromiec, rozbudowa wałów Wisły 
i Soły oraz wiele działań towarzy-
szących. Pozostałe zadania zreali-
zowane w ramach tej inwestycji to:  

1/. Rozbudowa prawostronnych 

obwałowań Małej Wisły oraz 
obwałowań cofkowych potoku 
Pławianka, a także budowa wału 
zamykającego, co kompleksowo 
zabezpiecza przeciwpowodziowo 

miejscowości Brzezinka i Pławy 
oraz poprawia bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe Muzeum 

Auschwitz-Birkenau;  

2/. Rozbudowa lewego wału Wisły 
w Jankowicach; 

3/. Rozbudowa prawego wału 

Wisły oraz lewego wału Soły w 
miejscowości Broszkowice, Babice 
i Bobrek; 

4/. Rozbudowa zbiornika 

retencyjno-wyrównawczego na 

potoku Gromieckim wraz z 

rozbudową pompowni Gromiec. 
Pompownia Gromiec to obiekt 

przeciwpowodziowy służący do 
odwadniania zawala, czyli zlewni 

potoku Gromieckiego i 

Kopalnianka w okresach wysokich 

stanów wód w korycie Wisły; 
5/. Rozbudowa lewego wału Wisły 
wraz z wałami cofkowymi potoku 
Regulka w miejscowości Okleśna, 
która poprawiła bezpieczeństwo 
powodziowe terenów zawala w 

gminie Alwernia. 

Prace realizowane były przez dwa 
lata. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa 

Oświęcimia i okolic 

 

      15 listopada 2021 r. wicemi-

nister infrastruktury Andrzej 

Bittel wziął udział w podpisaniu 
przez spółkę PKP Polskie Linie 
Kolejowe wartej prawie 400 mln 

zł umowy na przebudowę pero-
nów, torów i przejścia podziem-
nego stacji Olsztyn Główny.  

      Dzięki inwestycjom z Krajo-
wego Programu Kolejowego 

istotnie zwiększamy dla podróż-
nych dostępność stacji i przy-
stanków. Likwidujemy wyklu-
czenie komunikacyjne. Olsztyn 

Główny będzie miejscem, z któ-
rego każdy pasażer wygodnie 
dostanie się do pociągu, podob-
nie jak w Lublinie, Szczecinie, 

Dęblinie, Rzeszowie czy Gdań-
sku. To inwestycje za setki mi-

lionów złotych – powiedział 
wiceminister Andrzej Bittel.  

      Pasażerowie na stacji Olsz-
tyn Główny zyskają oczekiwany 
standard obsługi. Wszystkie 
cztery perony zostaną podwyż-
szone i poszerzone, co umożliwi 
wygodny dostęp do pociągów. 

 

Stacja Olsztyn Główny 

zostanie zmodernizowana 
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Zamontowane zostaną nowe 
ławki i tablice informacyjne. 
Czytelne oznakowanie ułatwi 
orientację na stacji. Informacje o 
rozkładzie jazdy będą prezento-
wane na wyświetlaczach w info-
kioskach oraz przez nowe nagło-
śnienie. 
      Wygodniej i szybciej jeździ-
my pociągami z Olsztyna przez 
Szczytno do Ełku, z Olsztyna do 
Działdowa, z Olsztyna do Iławy, 
a wkrótce także do Braniewa. 
Teraz przyszedł czas na przebu-
dowę stacji Olsztyn, która jest 
ważnym węzłem kolejowym. Po 
pracach będzie dostosowana do 
potrzeb wszystkich grup podróż-
nych. Dodatkowo zapewnimy 

oczekiwany od lat dostęp od 
strony Zatorza. Na inwestycje 

efektywnie wykorzystujemy 

środki funduszy europejskich, w 
tym Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia, z którego 
jest współfinansowany projekt 
przebudowy Olsztyna Głównego 
– stwierdził Ireneusz Merchel, 

prezes Zarządu PKP Polskich 
Linii Kolejowych SA. 

      Osoby o ograniczonych 

możliwościach poruszania się 
zyskają lepszą dostępność na 
perony. Ułatwieniem będą win-
dy na każdy z peronów oraz 
schody ruchome. Dobrą orienta-
cję na stacji dla osób niewidzą-
cych lub słabowidzących za-
pewnią ścieżki naprowadzające 
oraz oznaczenia w języku Brail-
le’a. Antypoślizgowa na-
wierzchnia i funkcjonalne 

oświetlenie zapewnią bezpiecz-
ne poruszanie się po peronach 
także po zmroku. Zabytkowe 
wiaty zostaną poddane renowa-
cji. PLK zadbają, aby zostały 
zachowane ich historyczne wa-

lory. 

      Wymiana ok. 30 km torów, 
116 rozjazdów, sieci trakcyjnej i 
urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym zwiększy możliwo-
ści sprawnego prowadzenia ru-
chu na stacji. Docelowo o bez-

pieczeństwo w ruchu kolejo-
wym zadba Lokalne Centrum 

Sterowania. Inwestycja zwięk-
szy także gospodarczą atrakcyj-
ność regionu. 
      Przebudowa stacji Olsztyn 

Główny jest kolejnym etapem w 
ramach projektu „Prace na linii 
kolejowej nr 216 na odcinku 

Działdowo – Olsztyn”. Ponad 
80-kilometrowa trasa została 
przez PLK przystosowana do 

szybszych i wygodniejszych 

podróży pociągami. Zwiększyła 
się dostępność do kolei dzięki 
przebudowie wszystkich stacji i 

przystanków na linii.  
      Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest w 2024 r. Przebudo-

wa stacji jest dofinansowana w 

wysokości 126,8 mln zł z fundu-
szy Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Lasy Państwowe ogłosiły 
mobilizację Straży Leśnej. Leśni 
funkcjonariusze z całej Polski 
wesprą Straż Graniczną, policję 
i żołnierzy Wojska Polskiego na 
granicy z Białorusią. Lasy Pań-
stwowe przekażą także polskim 
służbom chroniącym granicę 
drewno na opał i do budowy 
tymczasowej infrastruktury po-

lowej. 

 

      Leśnicy i funkcjonariusze 
Straży Leśnej z regionów przy-
granicznych pomagają polskim 
służbom od początku kryzysu 
migracyjnego. Doskonale znają 

teren, zwłaszcza trudnodostępne 
leśne ostępy. Niestety, sytuacja 
się zaostrzyła, dlatego podjąłem 
decyzję o mobilizacji Straży 
Leśnej w całej Polsce i skiero-
waniu części funkcjonariuszy na 
granicę z Białorusią, by pomóc 
bronić nasz kraj – powiedział 
p.o. Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych Józef Kubica. 
 

      Decyzja zapadła po konsul-
tacji z wiceministrem klimatu i 

środowiska Edwardem Siarką, 
pełnomocnikiem rządu ds. le-
śnictwa i łowiectwa. 
      Obrona polskich granic to 

nasz obowiązek. Czas próby dla 

każdego z nas. Ojczyzna zawsze 
mogła liczyć na leśników. Dzi-
siaj też jej nie zawiedziemy – 

podkreślił wiceminister Edward 
Siarka.   

 

      Funkcjonariusze Straży Le-
śnej z nadleśnictw w całej Pol-
sce zostaną skierowani do jed-
nostek nadgranicznych. W poro-

zumieniu z dowództwem Woj-
ska Polskiego, Straży Granicz-
nej i policji będą wspomagać 
polskie służby mundurowe w 
kontrolowaniu granicy. Strażni-
cy leśni dysponują odpowied-
nim doświadczeniem, sprzętem 
obronnym i pojazdami. 

 

Współpraca Lasów Państwowych 

ze służbami służącymi na wschodniej granicy 
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      W dniach 17-18 listopada 

2021 r. odbywa się konferencja 
podsumowująca przygotowanie 
projektów drugiej aktualizacji 
planów gospodarowania woda-
mi (IIaPGW) i projektów aktua-
lizacji planów zarządzania ryzy-
kiem powodziowym (aPZRP) 

po zakończeniu konsultacji spo-
łecznych. Koszt realizacji dzia-
łań zaplanowanych w obu doku-
mentach wyniesie ok. 74 mld zł. 
      Trwająca konferencja jest 
podsumowaniem procesu kon-

sultacyjnego dwóch kluczowych 
dokumentów systematyzujących 
gospodarkę wodną w Polsce. 
Mimo obostrzeń pandemicz-
nych, dzięki prowadzeniu kon-
sultacji online, Ministerstwu 

Infrastruktury i Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu Wody 

Polskie udało się zgromadzić 
ponad 2 tysiące opinii przedsta-
wicieli administracji różnych 
szczebli, instytucji centralnych, 

organizacji społecznych, w tym 
pozarządowych oraz społeczno-
ści lokalnych z całego kraju. 
      Zarówno problematyka po-
prawy jakości wód, ich wyko-
rzystywania oraz dostępności 
zasobów wody pitnej, jak i 
ochrona przed zagrożeniem po-
wodziowym mają wspólny mia-
nownik. To bezpieczeństwo nas 

wszystkich, zarówno tu i teraz, 
jak również w przyszłości. Licz-
ny udział interesariuszy w dys-
kusjach, które odbyły się w ca-
łym kraju, świadczy o rosnącej 
wrażliwości społecznej w tym 
zakresie. To dobra prognoza dla 

gospodarki wodnej w Polsce 

wymagającej zarówno olbrzy-
mich nakładów finansowych, 
jak i społecznej akceptacji za-
planowanych działań – powie-

dział wiceminister infrastruktury 
Marek Gróbarczyk. 
      Konsultacje społeczne pla-
nów zarządzania ryzykiem po-
wodziowym trwały od 22 grud-
nia 2020 r. do 22 września 2021 
r. W ich trakcie odbyło się 31 
spotkań konsultacyjnych. Nato-
miast konsultacje planów gospo-
darowania wodami trwały od 14 
kwietnia do 14 października 
2021 r. i obejmowały 15 spotkań 
konsultacyjnych. 

      Efektem końcowym konsul-
tacji społecznych będzie publi-
kacja raportu opisującego spo-
sób rozstrzygnięcia uwag i 
wniosków oraz opis ich wpływu 
na ostateczny kształt dokumen-
tów. Sposób rozpatrzenia uwag 
będzie zamieszczony na stronie 
Ministerstwa Infrastruktury oraz 

na stronach Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wód Pol-

skich poświęconych danym pro-
jektom. 

      Obecnie prowadzone są pra-
ce nad przygotowaniem projek-

tów dokumentów w formie roz-
porządzenia. Pozwoli to rozpo-
cząć ostatni etap przygotowywa-
nia planów gospodarowania wo-
dami na obszarach dorzeczy 

oraz planów zarządzania ryzy-
kiem powodziowym poprzez 

procedowanie 15 projektów roz-
porządzeń. 
Bezpieczeństwo głównym ce-

lem działań przeciwpowodzio-
wych 

      W 31 spotkaniach konsulta-

cyjnych projektu aktualizacji 

planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym udział wzięło 
ponad 2,5 tysiąca interesariuszy. 
W sumie zgłoszono 800 wnio-
sków i uwag. Zdecydowana 
większość dotyczyła zadań pla-
nowanych w obszarze dorzecza 

Wisły. Na ostatecznej liście pro-
jektu aPZRP znalazło się ponad 
1000 działań, które mają zwięk-
szyć bezpieczeństwo mieszkań-
ców zagrożonych terenów. Ich 
realizacja będzie kosztowała ok. 
48 mld zł. 
Największe zainteresowanie, 
zarówno ze strony mieszkań-
ców, jak i jednostek samorządo-
wych, towarzyszyło konsulta-
cjom Planu zarządzania ryzy-

 

Zakończono konsultacje 

planów gospodarowania wodami 
i zarządzania ryzykiem powodziowym 

      Dyrektor Józef Kubica pod-
jął także decyzję o przekazaniu 
wojsku drewna, które będzie 
wykorzystane do budowy infra-

struktury polowej, m.in. plat-

form obserwacyjnych, a także 
jako opał w polowych obozach, 
gdzie zgromadzone są nasze siły 
obronne. 

 

Michał Gzowski 
Dyrekcja Generalna 

Lasów Państwowych 

Warszawa 
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kiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły w obszarze 
zlewni Prądnika oraz tzw. Wisły 
Sandomierskiej.  

Aktualizacja planów gospoda-
rowania wodami 

      Podczas 15 spotkań online 
odnotowano obecność ponad 
3500 osób, z czego tysiąc osób 
wzięło w nich aktywny udział. 
Do problemów dotyczących 
wód powierzchniowych, z któ-
rymi mierzono się w trakcie de-
bat, należały zagadnienia zwią-
zane z presjami na elementy 

hydromorfologiczne, dlatego też 
duży nacisk w opracowywaniu 
IIaPGW położono na działania 
służące poprawie warunków 
hydromorfologicznych oraz za-

pewnieniu drożności rzek dla 
migracji gatunków ryb dwuśro-
dowiskowych.  

     Istotnymi czynnikami wpły-
wającymi na stan wód są zanie-
czyszczenia pochodzące z po-
wietrza oraz ze zrzutów ścieków 

przemysłowych. Lokalnie na 
stan wód wpływają również 
zrzuty ścieków komunalnych z 
przekroczonymi normami fizy-

kochemicznymi, dlatego działa-
nia związane z uporządkowa-
niem gospodarki wodno-

ściekowej na poziomie lokal-
nym są bardzo ważne dla osią-
gnięcia celów środowiskowych 
wyznaczonych dla wód. 
     Na obszarach rolniczych wi-

doczne są przekroczenia gra-
nicznych wartości związków 
azotu i fosforu powodujących 
przeżyźnienie wód, dlatego 
wszelkie działania, które pośred-
nio lub bezpośrednio przyczynią 
się do ograniczenia dopływu 
biogenów do wód będą pomoc-
ne w dążeniu do dobrego stanu 
wód. Z kolei na stan wód pod-
ziemnych mają wpływ presje 
zidentyfikowane w wodach po-

wierzchniowych, powiększone o 
wpływ odwodnienia kopalni i 

składowisk odpadów górni-
czych.   

      Ochrona zasobów wód pod-
ziemnych, stanowiących rezer-
wuary dobrej jakości wód, to 
jeden z priorytetowych obsza-

rów, dla których w IIaPGW 
przewidziano środki zaradcze. 
W sumie w projektach IIaPGW 

na obszarach dorzeczy zaplano-

wano ponad 24 tys. działań na-
prawczych dla ponad 3,6 tys. 

jednolitych części wód: rzecz-
nych, jeziornych, zbiorniko-

wych, przejściowych, przy-
brzeżnych i podziemnych. Łącz-
ny koszt realizacji działań zapla-
nowanych w IIaPGW to blisko 

26 mld zł. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Wojewodowie z tere-

nów przygranicznych za-
częli wypłacać rekom-
pensaty. Wypłaty doko-
nywane są zgodnie z 
procedurami, nie ma w 

tej kwestii żadnych opóź-
nień. Nie pozostawimy 
przedsiębiorców bez po-
mocy państwa. Wszyscy, 
którzy złożyli wnioski 
zgodnie z zasadami, 

otrzymają do końca 
przyszłego tygodnia re-

kompensaty – powie-

dział dzisiaj (17 listopa-
da br.) wiceminister Pa-

weł Szefernaker.  
   

      Do Podlaskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego wpłynęło łącznie 
100 wniosków o rekompensatę, 
Lubelski Urząd Wojewódzki 
otrzymał 39 takich wniosków. 
Rekompensaty przysługują 
przedsiębiorcom w związku z 
wprowadzeniem stanu wyjątko-
wego na obszarze części woje-
wództwa podlaskiego oraz czę-
ści województwa lubelskiego.  
   

      W województwie podlaskim 
wydano już 55 decyzji przyzna-
jących rekompensaty dla przed-
siębiorców, w województwie 
lubelskim 16. Otrzymały je 
głównie podmioty z branży tu-
rystycznej, hotelarskiej i gastro-

nomicznej. W obu wojewódz-
twach od wtorku (16 listopada 

br.) wojewodowie zaczęli wy-
płacać środki finansowe.  
   

      Ustawa o rekompensatach 

dla przedsiębiorców w związku 
z wprowadzeniem stanu wyjąt-
kowego na obszarze części wo-
jewództwa podlaskiego i lubel-
skiego weszła w życie 4 paź-

 

Wojewodowie z terenów przygranicznych 

zaczęli wypłacać rekompensaty 
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      Nowy kształt transeuropej-
skiej sieci transportowej (TEN-

T) oraz rewizja przepisów Pa-
kietu Mobilności I były omawia-
ne w Brukseli na spotkaniach 

ministra infrastruktury Andrzeja 

Adamczyka z Adiną Vălean, 
unijną komisarz ds. transportu, i 
polskimi posłami do Parlamentu 
Europejskiego.  

  

Modyfikacja sieci TEN-T 

      Funkcjonująca od 2013 r. w 
obecnym kształcie sieć TEN-T 

stanowi jeden z głównych in-
strumentów planowania strate-
gicznego i zapewnienia spójno-
ści inwestycji infrastruktural-
nych w UE. W 2019 r. Komisja 

Europejska rozpoczęła przegląd 
obowiązującego rozporządzenia 
TEN-T, mający na celu ocenę 
obecnej sieci TEN-T, parame-

trów technicznych i operacyj-
nych sieci oraz przewidzianych 

przez rozporządzenie TEN-T 

instrumentów wdrażania. Do 
końca 2021 r. oczekiwane jest 
przedstawienie przez KE for-

malnej propozycji aktualizacji 

rozporządzenia TEN-T, a przy-

jęcie zmienionego rozporządze-
nia jest spodziewane w 2023 r.  

      Jednym z najważniejszych 
celów polityki transportowej 

powinno być wzmocnienie spój-
ności społecznej, gospodarczej i 
terytorialnej w UE. Będzie to 
możliwe przez likwidację braku-
jących połączeń infrastruktural-
nych, barier technicznych oraz 

usunięcie wąskich gardeł, a tak-
że uzupełnienie brakujących 
odcinków sieci transportowej - 

powiedział minister infrastruktu-
ry Andrzej Adamczyk.   

  

      W ramach procesu modyfi-

kacji sieci TEN-T strona polska 

dąży do jak najszerszego ujęcia 
flagowych inwestycji transpor-

towych na tej sieci. Są nimi w 
szczególności: włączenie trasy 
Via Carpatia i Centralnego Portu 

Komunikacyjnego 

„Solidarność” do sieci bazowej 
TEN-T, rozwój linii kolei du-
żych prędkości V4 oraz poprawa 
połączeń wodnych śródlądo-
wych, tj. wspólne priorytety 
uzgodnione z partnerami z Gru-

py Wyszehradzkiej jeszcze w 

2020 roku.  

  

      Wniosek o włączenie drogo-
wego szlaku Via Carpatia na 

całym przebiegu do sieci bazo-
wej TEN-T, oprócz Polski, pod-
pisany został także przez Litwę, 
Ukrainę, Białoruś, Słowację, 
Węgry, Chorwację, Rumunię, 

Bułgarię i Turcję, został formal-
nie przedłożony KE już w 2019 
roku.  

      Tak szerokie międzynarodo-
we poparcie pokazuje, że jest to 
projekt prawdziwie potrzebny, 

gdyż integruje infrastrukturę 
transportową zarówno w UE, 
jak i poza nią. Jest to także pro-
jekt, który będzie dźwignią 
wzrostu gospodarczego. Chciał-
bym podkreślić, że zapewnili-
śmy ze środków budżetu pań-
stwa finansowanie dla całego 
przebiegu szlaku Via Carpatia w 

Polsce i planujemy zakończenie 
jego realizacji na lata 2025/2026 

- dodał minister Adamczyk. 
  

Pakiet Mobilności 
       Drugim szeroko poruszo-

nym tematem, ważnym dla sek-
tora transportu były przepisy 
regulujące międzynarodowy 
transport drogowy zawarte w 

tzw. Pakiecie Mobilności I.  
      Podczas trzyletniego procesu 

legislacyjnego UE zabiegałem 
wspólnie z ministrami ds. trans-
portu państw o zbieżnym stano-
wisku (państw like-minded) o 

jak najkorzystniejsze przepisy, 

umożliwiające zasady prowa-
dzenia działalności przez pol-
skich przewoźników na jednoli-
tym rynku UE - powiedział mi-

 

O rewizji sieci TEN-T 

i Pakiecie Mobilności w Brukseli 

dziernika br. Zgodnie z ustawą, 
wojewoda ma 14 dni na rozpa-

trzenie wniosku i 30 dni na wy-

płacenie rekompensaty.  
   

      W związku z sytuacją na 
granicy polsko-białoruskiej, stan 

wyjątkowy został wprowadzony 
w części województw: podla-
skiego i lubelskiego. Rekom-

pensatę ustalono w wysokości 
65 proc. średniego miesięcznego 
przychodu wnioskodawcy ze 

świadczonych usług lub prowa-

dzonej działalności w okresie 
obejmującym czerwiec, lipiec i 
sierpień br.  
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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nister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk.  

  

Minister Adamczyk podzięko-
wał Komisarz Vălean za przy-
gotowanie studiów oceniających 
wpływ wybranych przepisów na 
klimat, środowisko i zdrowie 
obywateli UE, które jedno-
znacznie wykazały, że ocenione 
przepisy są wyraźnie niezgodne 
z ambicjami Europejskiego Zie-

lonego Ładu i Strategii na rzecz 
Zrównoważonej i Inteligentnej 
Mobilności.  
      Stosowanie przepisów Pa-
kietu Mobilności I doprowadzi 
do zbędnych, wymuszonych 
powrotów pojazdów do kraju, w 
którym znajduje 
się siedziba firmy. W najbar-

dziej prawdopodobnym scena-

riuszu, według studiów KE, 
branża nie dostosuje się do tych 

wymogów i nie będzie mogła 
dostosować swoich operacji 
transportowych i świadczonej 
działalności w sposób, który 
zapewniłby możliwość powrotu 
pojazdów do państwa siedziby 
w określonych przez prawo UE 
okresach. 

  

      Polska oraz 9 innych państw 
członkowskich, złożyła skargi 
do Trybunału Sprawiedliwości 
UE na część przepisów Pakietu 
Mobilności I.  
      Oczekujemy, że Trybunał 
Sprawiedliwości UE uchyli za-
kwestionowane przepisy, które 
nie tylko są niekorzystne dla 
europejskiego sektora transpor-

tu, mają protekcjonistyczny cha-
rakter, ale będą generowały do-
datkowe, zbędne emisje niepo-
trzebnych emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery w UE  - 

powiedział minister Adamczyk. 
  

      Podczas spotkania z polski-

mi posłami do Parlamentu Euro-
pejskiego Minister Andrzej Ad-

amczyk przedstawił najważniej-
sze zagadnienia będące przed-
miotem prac na forum Unii Eu-

ropejskiej z obszaru transportu. 

W ramach spotkania wystoso-

wał apel do posłów o aktywne 
włączenie się w dyskusje nad 
kluczowymi z perspektywy re-

sortu infrastruktury tematami, tj. 

procesem rewizji sieci TEN-T 

oraz Pakietem Mobilności I.  
 

 Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Z satysfakcją przyjąłem 
decyzję KE dotyczącą prze-
kazania 700 tys. euro dla 

międzynarodowych organi-
zacji pozarządowych i hu-
manitarnych na pomoc dla 

migrantów na Białorusi.  
      Traktuję to, jako odpo-
wiedź na list z 12 listopada 
ministrów spraw wewnętrz-
nych Polski, Austrii, Litwy, 

Łotwy i Estonii wystosowa-
ny do międzynarodowych 
organizacji pozarządowych 
– powiedział minister Ma-
riusz Kamiński. W środę 

(17 listopada br.) Komisja 

Europejska przekazała, że 
przeznaczy 200 tys. euro na 

pomoc humanitarną dla 
migrantów przebywających 
na Białorusi. UE zabezpie-
czyła też dodatkowe 500 
tys. euro na ten cel.   
      Oczekujemy szybkich i 

konkretnych działań. Chce-
my, by te środki, jak najszyb-
ciej trafiły do organizacji zaj-
mujących się pomocą huma-
nitarną – podkreślił minister 
Mariusz Kamiński.  
      Decyzja KE to m.in. efekt 

listu, który w ubiegłą środę 

(12 listopada br.) minister 

Mariusz Kamiński oraz mini-
strowie spraw wewnętrznych 
Austrii, Litwy, Łotwy i Esto-
nii wystosowali do między-
narodowych organizacji po-

zarządowych. Szefowie re-
sortów spraw wewnętrznych 
wezwali w nim do zorganizo-

wania pomocy humanitarnej 

dla migrantów, którzy znaj-
dują się na Białorusi.     
      Przyznane przez Komisję 
Europejską środki trafią do 
migrantów za pośrednictwem 
Międzynarodowej Federacji 
Stowarzyszeń Czerwonego 

 

Szef MSWiA 

powiedział 
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      Minister Mariusz Ka-

miński polecił komendanto-
wi głównemu Straży Gra-
nicznej zwrócenie się do 
przewodniczącego Państwo-
wego Komitetu Graniczne-

go Republiki Białorusi gen. 
Anatolija Lappo z pismem 

nawołującym do ustabilizo-
wania sytuacji w pobliżu 
przejścia granicznego w 
Kuźnicy. W przypadku bra-
ku odzewu na ten apel, Pol-

ska zawiesi działalność 
znajdującego się tam kole-
jowego przejścia graniczne-
go.  
   

      Działając na polecenie 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, gen. 

dyw. SG Tomasz Praga – ko-

mendant główny Straży Gra-
nicznej zwrócił się z listem 
do przewodniczącego Pań-
stwowego Komitetu Granicz-

nego Republiki Białorusi gen. 
Anatolija Lappo. Komendant 

wspomniał w liście o wielu 
aktach agresji, do jakich do-

szło w ostatnim czasie w po-
bliżu przejścia granicznego w 
Kuźnicy. Ofiarami tych ata-
ków byli funkcjonariusze pol-
skich służb, strzegący polsko-

białoruskiej granicy. Doszło 
tam m.in. do ataków przy 
użyciu kamieni i granatów 
hukowych, przy całkowitej 
bierności służb białoruskich.  
   

      Komendant główny Stra-
ży Granicznej poinformował 
swojego odpowiednika, że 
strona polska oczekuje ustabi-

lizowania sytuacji związanej 
z pobytem nielegalnych mi-

grantów w pobliżu przejścia 
granicznego w Kuźnicy do 
niedzieli 21 listopada br. W 

przypadku braku reakcji na 

ten apel, Polska w obawie o 

bezpieczeństwo odbywające-
go się tam ruchu kolejowego i 
ryzyka związanej z tym kata-
strofy, wstrzyma ruch kolejo-

wy przez przejście graniczne 
w Kuźnicy.  
   

      Kwestia zaniechania prze-

wozów przez granicę z Biało-

rusią została również poru-
szona przez Związek Zawo-
dowy Maszynistów Kolejo-
wych w Polsce. Związkowcy 
w obawie o osobiste bezpie-

czeństwo pracowników kolei 
zwrócili się do prezesa zarzą-
du spółki PKP Cargo o pilną 
interwencję i zaniechanie rea-
lizacji przewozów przez gra-
nicę z Białorusią. Pismo to 
trafiło również do resortu in-
frastruktury i prezesa PKP 

SA.  

   

      W związku z sytuacją na 
granicy polsko-białoruskiej, 
od 9 listopada br. do odwoła-
nia został zawieszony ruch 
graniczny na drogowym 

przejściu granicznym w Kuź-
nicy. Znajduje się tam także 
kolejowe przejście graniczne, 
na którym nadal odbywa się 
ruch pociągów towarowych.  
 

Ministerstwo Spraw  

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Przejście kolejowe w Kuźnicy 

może zostać zamknięte  

Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca (IFRC) oraz przez 
inne organizacje humanitar-

ne. Będą przeznaczone m.in. 
na zakup żywności, koców 
oraz innych produktów 
pierwszej potrzeby.  

      Komisja Europejska in-

formując o decyzji o przyzna-

niu pomocy dla migrantów 
na Białorusi podkreśliła, że 
jest gotowa zapewnić kolejne 
fundusze, jeśli organizacje 
humanitarne otrzymają do-
stęp do migrantów.  
      Polska jest gotowa udzie-

lić pomocy logistycznej mię-
dzynarodowym organizacjom 

pozarządowym przy realiza-
cji tego przedsięwzięcia.   
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Na południe od granicy wo-
jewództw małopolskiego i świę-
tokrzyskiego trwa intensywna 

budowa drogi ekspresowej S7. 

Zaawansowanie prac na blisko 

19 km odcinku między Moczy-
dłem a Miechowem, po roku od 
wbicia pierwszej łopaty (nie 
wliczając okresu zimowego), 
wynosi ponad 30 procent.  

      Droga ekspresowa S7 to jed-

na z najważniejszych arterii ko-
munikacyjnych naszego kraju. 

Już wkrótce dostępność komuni-
kacyjna terenów, przez które 
przebiega ta trasa, znacząco się 
poprawi - mówił minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk, 

który razem z premierem Ma-
teuszem Morawieckim obserwo-

wał 18 listopada 2021 r. postępy 
prac na budowie odcinka tej 

drogi w miejscowości Książ 
Wielki w Małopolsce. Szef re-
sortu dodał, że obecnie duże 
inwestycje drogowe toczą się w 
całej Polsce, co jest efektem 
decyzji rządu o zwiększeniu 
wydatków na ten cel. 
      Na odcinku Moczydło - wę-
zeł Miechów 2,5 km odcinek ma 
już nawierzchnię. Do położenia 
została tylko ostatnia jej war-
stwa - ścieralna. Węzeł Mie-
chów ukończono w 80 proc., 
obecnie trwają prace na obiek-
tach mostowych. Zaawansowa-

na jest również budowa obiek-
tów inżynierskich. Niektóre są 
ukończone, tak jak dwa przej-
ścia dla zwierząt w Moczydle 
lub bliskie ukończenia, np. 
przejście dla zwierząt w miej-
scowości Bukowska Wola i wia-
dukty drogowe w miejscowo-

ściach Brzuchania i Bukowska 
Wola. 

      W Giebułtowie powstają 
wykopy pod fundamenty wia-

duktu. Przy estakadzie nad dro-

gą powiatową w miejscowości 
Małoszów zabetonowano pod-
pory. Zbudowano też stanowi-
sko do nasuwania przęseł oraz 
wytwórnię belek przęsłowych. 
Trwają przygotowania do beto-
nowania przęsła estakady i nasu-
wania go na podpory. 

      Na budowie wiaduktu w 

ciągu drogi dojazdowej nad S7 
w Książu Wielkim wykonywane 
jest zbrojenie podpór skrajnych i 
zabetonowano już fundamenty 
pod podpory. Konstrukcja wia-

duktu w ciągu S7, nad drogą 
powiatową relacji Książ Wielki 
- Zaryszyn - Nawarzyce, jest w 

większości zabetonowana. 
      W ramach prac ziemnych 

wykonywane są wykopy i nasy-
py. Do tej pory wykopano ok. 3 

mln 300 tys. ton materiału ziem-
nego, co stanowi ok. 60 proc. 

całkowitej ilości materiału do 
uzyskania. Z uzyskanego w ten 

sposób materiału powstają nasy-
py. Przy węźle Miechów na 2 
km odcinku gotowy jest nie tyl-

ko nasyp, ale także podbudowa i 
warstwa wiążąca nawierzchni 
S7.  

Zakres inwestycji 
      W ramach inwestycji po-

wstanie dwujezdniowa droga 

ekspresowa (po dwa pasy ruchu 

oraz rezerwa na trzeci pas) na 

odcinku Moczydło - węzeł Mie-
chów, o długości prawie 19 km. 
Wybudowane zostaną dwa wę-
zły drogowe: Książ i Miechów, 
24 obiekty inżynierskie, 20 
przepustów o funkcji ekologicz-

nej oraz dwa miejsca obsługi 
podróżnych: MOP Giebułtów 
oraz  MOP Tochołów.  
      Przebudowana zostanie ist-

niejąca sieć dróg, w tym powsta-
nie 15 km nowych dróg dojaz-
dowych, obsługujących tereny 
przyległe do pasa drogowego. 
Wybudowany zostanie system 

odwodnienia drogowego składa-
jący się z kanalizacji, podczysz-
czalni i 22 zbiorników retencyj-
no-infiltrujących. 
S7 od granicy woj. świętokrzy-
skiego (Moczydło) do Krako-

wa 
      W 2010 r. oddany został do 
ruchu pierwszy odcinek S7 od 

węzła A4 Kraków Bieżanów do 
węzła Kraków Przewóz. Był to 
jednocześnie początek tzw. 
wschodniej obwodnicy miasta. 

Siedem lat później oddany zo-
stał do użytku odcinek od węzła 
Kraków Przewóz do węzła Kra-
ków Nowa Huta, z 700-

metrowym mostem na Wiśle. 
Na północ od Krakowa pierw-
szym oddanym do ruchu frag-

mentem trasy w październiku 
2021 r. był ponad 13 km odci-
nek pomiędzy węzłami Szczepa-
nowice i Widoma.  

      W trakcie realizacji są: 
1/. Odcinek Moczydło - Mie-

chów, dł. 18,7 km, 
2/. Odcinek Miechów - Szczepa-

nowice, dł. 5,3 km, 
3/. Odcinek Widoma - Kraków 
(z włączeniem do węzła Kraków 
Nowa Huta), dł. 18,3 km. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Postępuje budowa S7 

na odcinku Moczydło - Miechów 
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      Od 1 stycznia 2023 r. egza-

miny na licencję maszynisty i 
pierwsze świadectwo maszyni-
sty staną się państwowe. Prze-
prowadzi je Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego w po-

wstającym Centrum Egzamino-
wania i Monitorowania Maszy-

nistów. Centrum powstaje dzięki 
wsparciu funduszy europejskich, 

ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura 

i Środowisko. 
  
      Maszynista, by prowadzić 
pociąg, potrzebuje dwóch doku-
mentów: licencji maszynisty, 
którą wydaje Prezes UTK oraz 
świadectwa maszynisty, które 
uzyskuje się u pracodawcy 
(przewoźnika, zarządcy infra-
struktury).  

 

      Obecnie szkolenia dla kan-

dydatów na maszynistów pro-
wadzą ośrodki szkolenia i egza-
minowania maszynistów i kan-
dydatów na maszynistów. W 
tych samych miejscach przepro-

wadzane są egzaminy na licen-
cję i świadectwo. Po zmianie 
przepisów ośrodki szkolenia 
będą zajmować się jedynie przy-
gotowaniem kandydatów na ma-
szynistów. Egzamin na licencję i 
pierwsze świadectwo będzie 
państwowy, przeprowadzany 
przez Prezesa UTK. 

  

      Powstanie Centrum Egzami-

nowania i Monitorowania Ma-

szynistów to kolejny element 
wielkiej modernizacji polskiej 

kolei. Urząd Transportu Kolejo-

wego zyska dzięki temu nowo-
czesny ośrodek do sprawdzania 
wiedzy i umiejętności kandyda-
tów na maszynistów. Mam na-
dzieję, że realizacja inwestycji 
wpłynie korzystnie na poprawę 
bezpieczeństwa na kolei, a 
utworzenie krajowego rejestru 

maszynistów umożliwi monito-
rowanie kwalifikacji osób pro-
wadzących pojazdy kolejowe. 
Wszystko to dzięki nowelizacji 
ustawy o transporcie kolejowym 

oraz wsparciu funduszy europej-

skich z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko – 

powiedział wiceminister infra-
struktury Andrzej Bittel. 

  

      Centrum Egzaminowania i 

Monitorowania Maszynistów 
(CEMM) będzie wyposażone w 
nowoczesne sale egzaminacyjne 

oraz trzy symulatory. Urządze-
nia będą przeznaczone do reali-
zacji sesji egzaminacyjnych dla 

różnych kategorii świadectwa 
maszynisty. Odwzorowane będą 
lokomotywa, zespół trakcyjny 
oraz pojazd specjalny lub loko-

motywa z polem widzenia 360°.  
 

      Wyjątkowe w porównaniu z 
symulatorami dostępnymi obec-
nie na rynku szkoleniowym w 

Polsce jest wyposażenie w zuni-
fikowane pulpity, zgodne z 

ogólnie obowiązującymi wyma-
ganiami dotyczącymi ergonomii 
i prawidłowego rozmieszczenia 
przyrządów, a w szczególności z 
technicznymi specyfikacjami 

interoperacyjności dla lokomo-
tyw i taboru pasażerskiego (TSI 
Loc&Pas). Zapewni to miaro-

dajne, porównywalne i powta-
rzalne prowadzenie egzaminów. 
W symulatorach wykorzystane 

będzie odwzorowanie ponad 5 
000 km rzeczywistych tras kole-

jowych. 

  

      Polska będzie drugim po 
Holandii krajem UE wykorzy-

stującym symulatory do egzami-
nowania. Dokonywana w trakcie 

egzaminów weryfikacja nabytej 
wiedzy i umiejętności stanowi 
rodzaj sprawdzenia poprawności 
przeprowadzonych szkoleń oraz 
ocenę i potwierdzenie zdolności 
kandydatów do samodzielnego 
prowadzenia pojazdów kolejo-
wych. 

  

Nie tylko egzaminy 
      Projekt pn. Poprawa bezpie-

czeństwa kolejowego poprzez 
budowę Systemu Egzaminowa-
nia i Monitorowania Maszyni-

stów obejmuje jednak znacznie 
szersze działania. W jego ra-
mach powstanie również krajo-
wy rejestr maszynistów i prowa-
dzących pojazdy kolejowe. Re-
jestr będzie gromadził w jednym 
miejscu wszelkie dostępne in-
formacje o osobach uprawnio-

nych do prowadzenia pojazdów 
kolejowych, posiadanych przez 

nich uprawnieniach i kwalifika-

cjach, a także o przebiegu ścież-
ki zawodowej.  

 

      Rejestr umożliwi stałe moni-
torowanie zatrudnienia maszyni-

stów i ich uprawnień oraz po-
zwoli na skuteczną wymianę 
informacji pomiędzy pracodaw-

 

Licencja maszynisty 

na nowych zasadach 
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cami w ramach zarządzania ry-
zykiem. 

  

      W efekcie, zrealizowany i 

skutecznie wdrożony proces 
przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa transportu kolejo-
wego poprzez minimalizację 

liczby zdarzeń kolejowych w 
ramach systemu kolejowego, w 

których zasadniczą rolę odgrywa 
czynnik ludzki. 

  

      Wartość projektu to ponad 
46 mln złotych, z czego blisko 

40 mln pochodzi z dofinansowa-

nia UE. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Nie ma praworządności bez 
równości. Polska nigdy nie zgo-
dzi się na podwójne standardy 
traktowania państw w Unii Eu-
ropejskiej. Na to, by jednym 

krajom było wolno więcej niż 
innym - podkreślił Minister 
Sprawiedliwości Prokurator 
Generalny Zbigniew Ziobro 

podczas konferencji po dzisiej-

szym (18 listopada br.) spotka-

niu z Komisarzem UE ds. Spra-

wiedliwości Didierem Reynder-
sem.  

  

      Minister przekazał komisa-
rzowi zdjęcia Warszawy zrujno-
wanej przez niemieckich oku-

pantów w czasie II wojny świa-
towej. Ogrom zniszczeń był 
wynikiem segregacji narodów, 
która doprowadziła do zbrodni 
popełnionych na Polakach. Jed-
na z fotografii Warszawy prze-

znaczona jest dla komisarza 

Fransa Timmermansa, wice-

przewodniczącego Komisji Eu-
ropejskiej. 

  

      Te zdjęcia mają wymiar 
symboliczny. Pokazują, dlacze-
go Polacy zawsze będą szcze-
gólnie wrażliwi na nierówne 
traktowanie państw. Wstępowa-
liśmy do Unii, która miała tę 

równość szanować – powiedział 
Zbigniew Ziobro. 

  

      Podczas spotkania widoczna 

była rozbieżność w podejściu do 
orzeczeń TSUE i polskiego Try-
bunału Konstytucyjnego. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości pod-
kreśliło, że sądem ostatniego 
słowa jest nasz Trybunał Kon-
stytucyjny, co potwierdza od lat 

ukształtowana linia orzecznicza 
TK. Strona polska odwoływała 
się też do orzeczeń trybunałów 
innych państw, w tym Niemiec. 
  

      Nie zgadzamy się, by jed-
nym wolno było wprowadzać 
pewne zmiany w obszarze są-
downictwa, w tym mechanizmy 

demokratycznego wyboru sę-
dziów, a inne państwa były tego 
pozbawione, bo tak chce urzęd-
nik Komisji Europejskiej lub 

sędzia TSUE, lub tego życzy 
sobie polityk na przykład w 
Berlinie - dodał minister.  
  

      Przypomniał, że przyjęte w 
Polsce rozwiązania są bardziej 
demokratyczne niż np. w Niem-
czech, gdzie sędziowie na po-
ziomie Sądu Najwyższego są 
wyznaczani przez radę złożoną 
z polityków. Nie dają też pol-
skiemu ministrowi sprawiedli-

wości takich uprawnień, jakimi 

dysponują np. ministrowie spra-
wiedliwości niemieckiej Bawa-
rii i Saksonii, którzy powołują 
sędziów.  
  

      Uczestniczący w spotkaniu 
z Didierem Reyndersem wice-

minister sprawiedliwości Seba-
stian Kaleta powiedział, że róż-
nice w trakcie rozmów dotyczy-
ły również tego, czy TSUE w 
ogóle ma kompetencje, by zaj-
mować się polskim sądownic-
twem, organizacją polskiego 
wymiaru sprawiedliwości.  
  

      Takich uprawnień nie dają 
TSUE ani traktaty europejskie 

ani Karta Praw Podstawowych 

wraz z protokołem brytyjskim, 
na jakie powoływał się komi-
sarz Didier Reynders – mówił 
Sebastian Kaleta. Zaznaczył, że 
komisarz nie odpowiedział na 
argumenty strony polskiej. 

  

      Wiceminister Marcin War-

choł relacjonował rozmowy po-
święcone kwestionowaniu przez 
Komisję Europejską uprawnień 
i orzeczeń Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego.  
  

      Akceptacja orzeczenia 

TSUE w sprawie Izby Dyscypli-

narnej prowadziłaby do umorze-
nia ponad 600 spraw i bezkar-

 

Nie ma zgody na podwójne standardy 

wobec członków UE 
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      PKP SA przekazały wyko-
nawcy plac budowy dworca w 

Pucku. Modernizacja obiektu 

pochodzącego z 1928 roku bę-
dzie realizowana jako jedna z 22 

inwestycji w województwie po-
morskim w ramach Programu 

Inwestycji Dworcowych na lata 

2016 – 2023, z dofinansowa-

niem ze środków unijnych z 
Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko.  
  

      Rozpoczęcie przebudowy 
dworca w Pucku to kolejny ele-

ment wielkiej modernizacji pol-

skiej kolei. Mieszkańcy kolejne-
go miasta powiatowego zyskają 
dzięki temu dostęp do bezpiecz-
nej i komfortowej infrastruktury 

kolejowej. Mam nadzieję, że 
zmodernizowany historyczny 

budynek dworca stanie się wizy-
tówką Pucka, ważnym centrum 

społeczności lokalnej i ułatwi 
pasażerom podróżowanie po 
Pomorzu, a turystom nad morze. 

Wszystko to dzięki Programowi 
Inwestycji Dworcowych, w ra-

mach którego polski rząd prze-
znaczy do 2023 r. prawie 2 mld 

zł na modernizację blisko 200 
dworców – powiedział wicemi-
nister infrastruktury Andrzej 

Bittel.   

  

      Pierwszą widoczną zmianą 
po przebudowie dworca będzie 
wygląd elewacji. Odzyska ona 
swój historyczny ceglany wy-
gląd. Renowacji poddane zosta-
ną wykonane z cegły łukowate 
nadproża umiejscowione nad 
oknami i drzwiami. Na wzór 
historycznych odtworzone zo-

staną także okna i drzwi. Na 
elewacji od strony miasta zapro-

jektowano również zegar, 
a  poniżej niego podświetlany, 

przestrzenny napis „dworzec 
kolejowy”. Nową, aluminiowo-

szklaną fasadę zyska również 
znajdująca się od południowej 
strony przybudówka, czyli daw-
ny magazyn ekspedycji. Całość 
uzyskanego w ten sposób efektu 
estetycznego podkreśli nowa 
iluminacja. 

  

      Przebudowa dworca w Puc-

ku to kolejna inwestycja, którą 
rozpoczynamy w województwie 
pomorskim. Dzięki niej budy-
nek odzyska swój historyczny 
wygląd i stanie się obiektem 
spełniającym współczesne stan-
dardy obsługi podróżnych, czyli 
komfortowym, dostępnym dla 
wszystkich grup podróżnych, w 
tym osób z niepełnosprawno-
ściami oraz bezpiecznym – 

stwierdził Ireneusz Maślany, 
członek zarządu PKP SA. 
  

Ciąg dalszy ze s.1 

Rozpoczyna się 

przebudowa dworca w Pucku 

ności wielu sędziów oskarżo-
nych o kryminalne przestępstwa, 
takie jak przemoc domowa, 

przemoc seksualna, korupcja, 

jazda pod wpływem alkoholu - 

powiedział. – Nie może być bez-
karności dla tych, którzy sami 
siebie nazwali „nadzwyczajną 
kastą” – podkreślił. 
  

      Jak zwrócił uwagę Zbigniew 
Ziobro,  wśród orzeczeń Izby 
Dyscyplinarnej o uchyleniu im-

munitetu przedstawicielom wy-

miaru sprawiedliwości jest spra-
wa sędziego oskarżonego o bru-
talny gwałt. Gdyby zatem uznać 
decyzję TSUE, sprawę tę trzeba 

by umorzyć i nie można by już 
do niej wrócić. 
      Podczas spotkania przekaza-

no komisarzowi Reyndersowi 

informację, że nie ma w Polsce 
przypadku, aby którykolwiek z 
sędziów był dyskryminowany z 
powodu wydanego przez siebie 

orzeczenia. Zatem zarzuty o rze-

kome naruszanie sędziowskiej 
niezawisłości są bezpodstawne. 
  

      Didier Reynders otrzymał 
też raport o zyskach, jakie czer-
pią z polskiego rynku zagranicz-
ne korporacje, zwłaszcza wiel-
kie sieci handlowe. Transferują 
pieniądze za granicę, nie płacąc 
praktycznie w naszym kraju po-

datków. To przez nie zniknęło w 
Polsce tysiące małych sklepi-
ków. Nieprawdziwe są zatem 
tezy, jakoby tylko Polska czer-

pała zyski z wejścia do UE. W 

rzeczywistości to zachodnie 
państwa UE wyprowadzają z 
Polski ogromne pieniądze. Za 

otworzenie naszego dużego ryn-
ku zbytu dla zachodnich korpo-

racji Polsce należy się więc re-
kompensata. Zastosowanie wo-

bec naszego kraju unijnych 

sankcji byłoby więc nadużyciem 
i złamaniem przyjętych zasad.  
  

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Na parterze historycznego 

dworca znajdzie się przestrzeń 
obsługi podróżnych składająca 
się z holu, poczekalni sezono-
wej, toalet oraz pomieszczeń kas 
biletowych. Wykończenie holu i 
poczekalni zaprojektowano w 

sposób nowoczesny i utrzymano 
w odcieniach bieli i szarości z 
nawiązaniem do ceglanej elewa-
cji dworca w detalu ścian. Cie-
kawie zaprojektowano oświetle-
nie wnętrza w formie podwie-
szanych na linkach kwadrato-

wych lamp zbudowanych z pa-

sków LED. Przestrzenie obsługi 
podróżnych będą wyposażone 
ponadto w ergonomiczne ławki, 
kosze na śmieci, elektroniczne 
tablice przyjazdów i odjazdów 
pociągów oraz gabloty ścienne 
na rozkłady jazdy. Na parterze 
przewidziano również pomiesz-
czenia dla jednej ze spółek kole-
jowych oraz prawie dwustume-

trowy lokal na wynajem. Tego 

rodzaju powierzchnie znajdą się 
również na piętrze historyczne-
go budynku.  

  

      Jednym z celów inwestycji 
jest dostosowanie budynku i 

jego otoczenia do potrzeb osób 
o ograniczonej sprawności ru-
chowej oraz eliminacja barier 

architektonicznych. Nowymi 

elementami, ułatwiającym prze-
mieszczanie się w jego prze-
strzeni osobom niewidomym i 

niedowidzącym, będą ścieżki 
prowadzące z polami uwagi, 
oznaczenia w alfabecie Braille’a 
oraz mapy dotykowe z planem 

dworca. Dodatkowo dużym atu-
tem dla osób z dysfunkcjami 
wzroku będzie również kontra-
stowa kolorystyka wnętrz. W 
projekcie przebudowy zaplano-

wano również wprowadzenie 
przy okienkach kas biletowych 

urządzeń wzmacniających sy-
gnał aparatów słuchowych, ob-
niżenie blatów umożliwiające 
obsługę osób na wózkach, a tak-
że przystosowanie toalet.  
  

      Przebudowa dworca zakłada 
również wprowadzenie rozwią-
zań, dzięki którym stanie się on 
bardziej przyjazny środowisku i 
bezpieczny. Budynek zostanie 

ocieplony, a nowa stolarka o 

wysokich współczynnikach ter-
moizolacyjności przyczyni się 
do ograniczenia strat energii 

cieplnej. Ponadto w obiekcie 

zaprojektowano nowoczesne, 

energooszczędne oświetlenie w 
technologii LED wraz z automa-

tyką sterującą. Dworzec planuje 
się wyposażyć w system BMS 
(Building Management System) 

zarządzający instalacjami i urzą-
dzeniami, dzięki czemu możliwe 
będzie ograniczenie zużycia 

Wizualizacja dworca z zewnątrz. 
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energii elektrycznej, cieplnej 

oraz wody. Dzięki montażowi 
nowoczesnych systemów – mo-

nitoringu, kontroli dostępu, sy-
gnalizacji włamania i napadu 
oraz przeciwpożarowych – po-

prawi się bezpieczeństwo po-
dróżnych i mienia.  
  

      Metamorfozę przejdzie rów-
nież najbliższe otoczenie dwor-
ca. Oprócz ułożenia nowej na-

wierzchni oraz wprowadzenia 

elementów małej architektury 
(ławki, kosze, oświetlenie), 
od strony północnej elewacji 
zaplanowano budowę zadaszo-
nej wiaty rowerowej. Cieka-

wostką jest również zostawienie 
niewielkiego placu pomiędzy 
dworcem a wiatą, gdzie możli-
we będzie ustawienie food truc-
ków w sezonie letnim. 
  

      Łączny koszt przebudowy 
dworca w Pucku to prawie 11 

mln złotych. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 
pierwsza połowa 2023 roku.  
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      W związku z informa-
cją otrzymaną od Ministerstwa 
Transportu Republiki Czeskiej, 

Ministerstwo Infrastruktury in-

formuje o zagrożeniu dotyczą-
cym sprzedaży elektronicznych 
znaczków autostradowych dla 
pojazdów poniżej 3,5 t obowią-
zujących na terenie Republiki 

Czeskiej. Jak wynika z otrzyma-

nych informacji, na sile przybie-

ra problem nieoficjalnej dystry-

bucji znaczków autostradowych 
oraz sprzedawania ich po zawy-

żonych cenach. 
  

      W związku z powyższym 
przedstawiamy aktualne infor-

macje dotyczące biletów elek-

tronicznych sprzedawanych na 

terenie Republiki Czeskiej. 

  

      Bilety autostradowe można 
zakupić w trzech wariantach: 
1/. Roczne (1500 CZK), cena 

ekologiczna (750 CZK), 

2/. 30-dniowe (440 CZK), cena 

ekologiczna (220CZK), 

 

Płatności za przejazdy drogowe 

w Czechach - ostrzeżenie 

Wizualizacja dworca wewnątrz. 
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-dniowe (310 CZK), cena 

ekologiczna (155 CZK). 

  

      Jedyne oficjalne kanały 
sprzedaży to: 
1/. e-shop na stronie eDalni-

ce.cz, 

2/. Oddziały przedsiębiorstwa 
państwowego Ćeska pośta 
(Poczta Czeska), 

3/. Sieć stacji paliw EuroOil, 
należących do przedsiębiorstwa 
państwowego ĆEPRO, 
4/. Kioski zlokalizowane na 

przejściach granicznych przed 
najazdami na płatne drogi. 
  

      Przestrzegamy kierowców 
przed korzystaniem ze stron in-

ternetowych na których została 

odnotowana sprzedaż biletów po 
zawyżonych cenach, takich jak: 
1/.  Vignette-Tschechien.de, 

2/.  Vignette-Tschechien.at, 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Omikron to kolejne zagro-

żenie w pandemii, bo zmuto-
wany wirus bardzo szybko się 
rozprzestrzenia. Eksperci ds. 

wirusologii na całym świecie 
są zgodni, że ten nowy wariant 
koronawirusa, który został 
odkryty w Republice Połu-
dniowej Afryki, stanowi po-

ważne zagrożenie w trwającej 
od niemal dwóch lat światowej 
pandemii koronawirusa – pi-

sze w sobotę CNN. Lawrence 
Young, wirusolog i profesor 

onkologii molekularnej w 

Warwick Medical School w 

Wielkiej Brytanii, potwierdził 
opinię Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), że Omikron 
jest „bardzo niepokojący”. 
      „Jest to najbardziej zmuto-
wana wersja wirusa, z jaką do 
tej pory mieliśmy do czynienia. 
Ten wariant zawiera pewne 

zmiany, które widzieliśmy 
wcześniej w innych wariantach, 
ale nigdy nie było tych wszyst-
kich kombinacji razem w jed-

nym wirusie. Ma również nowe 
mutacje” – napisał Young w 
oświadczeniu. Wyjaśnił, że 
Omikron zawiera łącznie około 
50 mutacji i co najważniejsze, 

jak wynika z badań naukowców 
zajmujących się genomiką w 
RPA, ponad 30 mutacji znale-

ziono w białku kolczastym – 

strukturze, której wirus używa, 
aby dostać się do atakowanych 
komórek. 
      Neil Ferguson, dyrektor 

MRC Center for Global Infec-

tious Disease Analysis w Impe-

rial College London, stwierdził, 
że liczba mutacji w białku kol-
czastym jest 

„bezprecedensowa”. „Gen biał-
ka kolczastego stanowi cel 

większości szczepionek. Dlate-
go istnieje obawa, że ten wa-
riant może mieć większy od 
poprzednich wariantów poten-
cjał unikania zapory odporno-
ściowej, którą mają zapewniać 
szczepionki” – powiedział Fer-
guson. 

      Sharon Peacock, profesor 

zdrowia publicznego i mikro-

biologii na Uniwersytecie w 

Cambridge, zwróciła uwagę, że 
chociaż ogólna liczba przypad-
ków Covid-19 jest stosunkowo 

niska w RPA, w ciągu ostatnich 
siedmiu dni nastąpił szybki ich 
wzrost – podczas gdy 16 listo-

pada zarejestrowano 273 nowe 

infekcje, liczba ta wzrosła do 

ponad 1200 przypadków 25 li-
stopada, z czego ponad 80 proc. 

odkryto w prowincji Gauteng. 

„Obraz epidemiologiczny suge-
ruje, że ten wariant może być o 
wiele bardziej zakaźny, za co 
mogą odpowiadać niektóre mu-
tacje” – napisała Peacock w ko-
mentarzu, udostępnionym przez 
brytyjskie Science Media Cen-

ter. 

      Tulio de Oliveira, dyrektor 

Centrum Reagowania na Epide-

mię w RPA, także przyznał, że 
nowy wariant ma „o wiele wię-
cej mutacji, niż się spodziewali-
śmy”. Dodał, że „wirus rozprze-
strzenia się bardzo szybko i mo-
żemy spodziewamy się przecią-
żenia systemów opieki zdrowot-
nej w ciągu kilku następnych 
dni i tygodni”. 
      Dr Ashish Jha, dziekan Wy-

działu Zdrowia Publicznego 
Uniwersytetu Browna w USA, 

powiedział, że nowy wariant 
„zachowuje się inaczej” i 
„wygląda na to, że jest znacznie 
bardziej zaraźliwy niż wariant 
Delta”. „Szybko stał się domi-
nujący w Afryce Południowej, 
w regionach, w których został 
odkryty. To odbyło się w ciągu 
kilku dni, a nie miesięcy” – 

Ciąg dalszy ze s.1 

Omikron- najbardziej zmutowany 

nowy wariant koronawirusa 
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ostrzegł Jha. 
      Peacock, de Oliveira, Fergu-

son i Jha są zgodni, że jest za 
wcześnie, aby określić pełny 
wpływ mutacji wariantu Omi-
kron na skuteczność szczepio-
nek. De Oliveira podkreślił, że 
szczepionki Covid-19 są ciągle 
najlepszym narzędziem w walce 
z koronawirusem i dodał, że 
nadal należy przeprowadzać 
badania laboratoryjne w celu 

udoskonalania preparatów. 
      „Nie sądzę, że znajdziemy 
się w sytuacji, w której szcze-
pionki staną się bezużyteczne – 

powiedział Jha – Myślę, że jest 
to niezwykle mało prawdopo-
dobne. Pytanie tylko brzmi, czy 

nowy wariant stanowi małe za-
grożenie dla skuteczności szcze-
pionek, czy też jest ono duże? 
Myślę, że wstępne dane będą 
znane w ciągu najbliższych kil-
ku dni”. 
      Amerykański producent 
szczepionek Moderna oświad-
czył w piątek, że połączenie 

mutacji obserwowanych w no-

wym wariancie Omikron stano-

wi „znaczne potencjalne ryzyko 
przyspieszenia zanikania odpor-

ności naturalnej i wywołanej 
szczepionką”. 
      Firma zapewniła, że rozpo-
częła już prace nad testowaniem 
zdolności swojej szczepionki do 
neutralizacji nowego wariantu, a 

wyniki badań są oczekiwane w 
najbliższych tygodniach. Z kolei 
AstraZeneca poinformowała, że 
testuje terapię skojarzoną prze-
ciwciał w walce z nowym wa-
riantem, a rzecznik firmy za-

pewnił, że obecne możliwości 
szczepionki już umożliwiają jej 
szybką reakcję na nowe warian-
ty. 

      „AstraZeneca prowadzi tak-
że badania w lokalizacjach, w 
których zidentyfikowano wa-
riant, a mianowicie w Botswa-

nie i Eswatini. To umożliwi nam 
zebranie rzeczywistych danych 

do opracowania środka przeciw-
ko nowemu wariantowi” – 

oświadczyła firma. Także firma 
Johnson & Johnson poinformo-

wała, że testuje swoją szcze-
pionkę przeciwko nowemu wa-
riantowi. 

      CNN zaznacza, że według 
naukowców nie jest do końca 
jasne, skąd wziął się nowy wa-
riant. Chociaż po raz pierwszy 
zidentyfikowano go w Afryce 

Południowej, mógł pochodzić z 
innego miejsca. WHO w piątek 
podała, że w skali globu odnoto-
wano dotąd nieco poniżej 100 
przypadków wariantu Omikron, 
głównie w RPA i Botswanie. 
AFP pisze, że wariant ten został 
także odkryty w Malawi, w Izra-
elu u osoby, która przybyła z 
Malawi, w Hongkongu i w Bel-

gii. 

      Źródło: PAP 

Redaktor  
 

Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Ochronę personelu me-
dycznego podczas zabiegów 
radiologicznych przed rozpro-

szonym promieniowaniem w 

salach zabiegowych  ma za-

pewnić nowatorskie rozwiąza-
nie, opracowane przez izrael-

ską spółkę wyrobów medycz-
nych Radiaction Medical. In-

nowacyjna  technologia zapre-

zentowana zostanie podczas 

corocznej konferencji Towa-

rzystwa Radiologicznego Ame-

ryki Północnej („Radiological 
Society of North America; 

RSNA”), która odbędzie się w 

dniach 28 listopada – 2 grud-

nia 2021 r. w McCormick Pla-

ce w Chicago. 
      Radiaction rewolucjonizuje 

ochronę przed promieniowa-
niem, wprowadzając jedyne na 
rynku rozwiązanie, które zapew-
nia osłonę całego ciała dla per-
sonelu medycznego podczas 

zabiegów pod kontrolą fluoro-

skopową bez wpływu na prze-
bieg zabiegu. Jak pokazały do-
świadczenia w warunkach kli-
nicznych, rozwiązanie Radiac-
tion zmniejszało rozproszone 
promieniowanie w całym po-
mieszczeniu o 91 proc. podczas 

zabiegów kardiologicznych i 93 
proc. podczas zabiegów elektro-
fizjologicznych. System prak-

tycznie eliminuje ekspozycję na 
promieniowanie w obrębie gło-
wy, której nie zabezpiecza po-
wszechnie stosowany sprzęt. 
      Urządzenie zamontowane 
jest na ramieniu w kształcie lite-
ry C, otaczając wiązkę obrazują-

cą i blokując rozproszone pro-
mieniowanie u jego źródła. Sta-
nowi ono element doposażenia 
istniejących nieruchomych ra-
mion w kształcie litery C i prze-
znaczone jest do stosowania w 

gabinetach kardiologii zabiego-

 

Nowości radiologiczne 

na RSNA 2021 w Chicago 
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wej, elektrofizjologii i radiologii 

zabiegowej, gdzie lekarze nara-

żeni są na największe promie-
niowanie. 

 

      „Bardzo cieszymy się z na-
szego wejścia na rynek USA – 

mówi Jonathan Yifat, dyrektor 

generalny Radiaction. – Buduje-

my na Florydzie centrum poka-

zowe, w którym nasi partnerzy i 
lekarze będą mogli zobaczyć, 
jak wygląda praca z urządze-
niem i przekonać się o tym, jak 
dobrze sprawdza się w warun-
kach klinicznych. Opinie pierw-

szych użytkowników są bardzo 
zachęcające, ośrodki przygoto-
wawcze i klienci gotowi są do 
zmiany sposobu ochrony perso-

nelu medycznego podczas za-

biegów pod kontrolą fluorosko-
pową”. 
      Źródło informacji: PR New-
swire 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

     Państwowy Instytut Badaw-
czy NASK organizuje dla mło-
dzieży warsztaty dotyczące 
bezpieczeństwa w sieci, korzy-
ści i zagrożeń związanych z 
rozwojem sztucznej inteligen-

cji. Spotkania odbędą się 6 i 9 
grudnia podczas Szczytu Cy-

frowego ONZ – IGF 2021 w 

Katowicach. Młodzi ludzie do-
wiedzą się od ekspertów 
NASK, jaki wpływ na ich psy-
chikę mają social media. 
      Prowadzący warsztat będą 
chcieli zwrócić uwagę na to, że 
nierealny obraz świata pokazy-
wany często w social mediach 
może wpływać na kondycję psy-
chiczną i sposób postrzegania 

siebie. Uczniowie dowiedzą się 
także, jak ważne jest dbanie o 
swój dobrostan psychiczny i co 
to oznacza w kontekście korzy-
stania z sieci i narzędzi cyfro-
wych. Spotkanie odbędzie się 
pierwszego dnia szczytu, 6 grud-

nia. 

      Kolejne dwa warsztaty za-

planowane są na 9 grudnia. Pod-

 

Warsztaty dla młodzieży 

na Szczycie Cyfrowym ONZ 

w Katowicach 
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      Pandemia wymusiła na 
szkołach naukę zdalną, co 
otworzyło drogę dla rozwoju 
innowacyjnych rozwiązań i 
przyspieszyło wdrażanie no-
wych technologii w  edukacji. 

Eksperci oceniają, że w ostat-
nich miesiącach rynek 
„przeskoczył” co najmniej 
trzy lata rozwoju. Sektorem 

interesuje się coraz więcej 
start-upów. Najczęściej pracu-
ją one nad szkoleniami z za-
kresu kodowania, aplikacjami 

oraz grami edukacyjnymi i 

materiałami szkoleniowymi 
dla pracowników – wynika z 

raportu Fundacji Startup Po-

land. Globalnie rynek ten 

przyciąga duży kapitał, ale 
polscy inwestorzy są ostroż-

niejsi niż zagraniczni koledzy 
w finansowaniu tego typu 

przedsięwzięć. 
      Rynek edtech wśród pol-
skich start-upów jest coraz bar-
dziej rozpoznawany i jest ich 

coraz więcej, natomiast mamy 
kilkunastu topowych graczy, 

którzy działają globalnie i odno-
szą sukcesy. Jeden z nich jest, 
można by powiedzieć, prawie 
jednorożcem – mówi agencji 
Newseria Biznes Tomasz Sna-

żyk, prezes Fundacji Startup 

Poland. 

      Mowa tu o start-upie Brain-

ly, który do grudnia ub.r. pozy-
skał 150 mln dol. finansowania i 
jest największą na świecie plat-
formą społecznościową, która 
pomaga w edukacji uczniów. Do 
tego typu firm trafiło w trakcie 

pandemii sporo zewnętrznego 
kapitału. Z danych „EdTech Fo-
unding 2021” przygotowanym 
przez Brighteye Ventures wyni-

ka, że na świecie funkcjonują 
obecnie 24 jednorożce edtecho-
we, które łącznie zebrały ponad 
16 mld dol. i są warte już ponad 
77 mld dol. Co  ciekawe, aż 13 z 
nich stało się jednorożcami w 
okresie od maja 2020 roku, z 

czego siedem w 2020 i sześć w 
pierwszej połowie 2021 roku. 
Najwięcej podmiotów na świa-
towej liście jednorożców pocho-
dzi ze Stanów Zjednoczonych. 
      Na całym świecie w 2020 
roku fundusze venture capitals 

zainwestowały ponad 10 mld 
dol. w start-upy z sektora ed-

tech, czyli dwa razy więcej niż 
w 2019 roku – wskazują dane 

 

Pandemia stała się impulsem 

do tworzenia innowacyjnych rozwiązań 

w edukacji 

czas spotkania pt. „Prywatność 
w sieci”, eksperci NASK opo-
wiedzą młodzieży o tym, jak 
ważna jest ochrona swojej cy-
frowej tożsamości i jak w prak-
tyce można to zrobić. Uczestni-
cy spotkania przeanalizują i 
spróbują ocenić swoje nawyki w 
korzystaniu z internetu, w 

szczególności dotyczące zabez-
pieczania osobistych danych 

przed niepowołanym dostępem. 
Spotkanie to jest dedykowane 

najmłodszej grupie uczestników 
IGF 2021, czyli uczniom 7 i 8 

klas szkoły podstawowej. 
      „Nasz wpływ na rozwój 
sztucznej inteligencji. Czego 

uczymy maszyny?” – to tytuł 
drugiego warsztatu organizowa-

nego 9 grudnia, który skierowa-
ny jest do młodzieży licealnej. 

Eksperci NASK wraz z uczest-

nikami spotkania zastanowią się 
nad tym, jakie korzyści, ale też 
zagrożenia może nieść rozwój 
sztucznej inteligencji. Prowa-

dzący warsztat będą dyskutować 
z młodzieżą m.in.: o algoryt-
mach, świadomym korzystaniu 
z nowoczesnych technologii, 

tworzeniu nowych rozwiązań w 
świecie sztucznej inteligencji, 
maszynowym uczeniu. 

      NASK jest patronem Youth 

Internet Governance Forum Po-

land oraz wydarzeń towarzyszą-
cych, takich jak Project Youth 

Summit i Youth Summit Wor-

king Session. Podczas tych spo-

tkań młodzi ludzie będą: dysku-
tować o cyfrowej przyszłości, 
szukać nowych rozwiązań, 
wskazywać zagrożenia w sieci 

oraz zaplanują konkretne działa-
nia (tzw. action points) do wy-

konania w następnym roku. Ta 
część IGF 2021 kierowana jest 
do młodych ludzi z całego świa-
ta. 

      Na Szczyt Cyfrowy można 
się zarejestrować pod linkiem: 
https://www.intgovforum.org/

en/content/igf-2021-registration 

      Rejestracja umożliwia śle-
dzenie blisko 300 wydarzeń, 
które odbędą się w ramach tego 
międzynarodowego wydarzenia. 
      Źródło informacji: NASK 

 

Redaktor  
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z  opracowania „EdTech Foun-
ding 2021” przytaczanego przez 
Fundację Startup Poland. Rynek 
w Europie w trakcie pandemii 

również dostał duży zastrzyk 
inwestycji VC, osiągając rekor-
dową wartość 711 mln dol. w 
2020 roku, czyli 13 razy więcej 
niż w 2013 roku. Liderem, jeśli 
chodzi o  inwestycje, są start-
upy z Wielkiej Brytanii, gdzie 

dokonano 40 proc. wszystkich 

transakcji. 

      Pandemia była punktem kul-
minacyjnym, kiedy oczy całego 
świata zwróciły się na edukację 
zdalną, natomiast wiele krajów, 
jak Australia, Stany Zjednoczo-

ne czy kraje skandynawskie, już 
było w to zaangażowanych. Nie 
można zapominać o Azji, w 
szczególności Chinach i Indiach, 

gdzie już od bardzo długiego 
czasu prowadzone były prace 
dotyczące tego, w jaki sposób 
uczyć ludzi. Rozwój social me-
diów i nowych technologii spo-
wodował, że rynek edukacyjny 
musiał przejść metamorfozę – 

podkreśla Tomasz Snażyk. 
      Z raportu „Europe EdTech 
and Smart Classroom Market” 
opracowanego przez Business 

Market Insights wynika, że glo-
balnymi faworytami w sektorze, 

oprócz podmiotów amerykań-
skich, są obecnie firmy z dwóch 
największych azjatyckich kra-
jów – Chin oraz Indii. Z kolei w 

Europie najlepiej rozwinięte 
sektory edtech mają Wielka Bry-
tania, Niemcy, Francja, Włochy 
i Rosja. 

      W czasie pandemii wiele 

osób zobaczyło, w jaki sposób 
mogą działać szkoła, uniwersy-
tety, w jaki sposób mogą się ina-
czej uczyć nie tylko dzieci, ale 
też dorośli – wyjaśnia prezes 
Fundacji Startup Poland. – Pan-

demia była i jest impulsem do 
tworzenia nowych pomysłów i 
do tego, w jaki sposób ludzie, 
uczniowie, szkoły, nauczyciele 
odbierają nowe technologie. W 
ciągu najbliższych kilku lat bę-
dziemy widzieli znaczny wzrost, 

jeśli chodzi o liczbę start-upów i 
ich wartość. Zresztą szacuje się, 
że ten rynek globalnie będzie 
wart 305 mld dolarów do 2025 
roku. 

      Z raportu Fundacji Startup 

Poland „Czy polskie spółki Ed-
Tech mają szansę odmienić obli-
cze światowej edukacji?” wyni-
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      Nowa rzeczywistość i kry-
zys jakiego doświadczyła Eu-
ropa w wyniku pandemii, 

zmusza do określenia na nowo 
priorytetów w zakresie bezpie-
czeństwa gospodarczego, spo-
łecznego i zdrowotnego. Skala 
problemów, z jakimi zetknęły 
się poszczególne kraje człon-
kowskie, wyraźnie wskazuje 
na konieczność zacieśniania 
współpracy w ramach naszego 
kontynentu. O wyzwaniach 

jakie stoją w tych trudnych 
czasach przed społecznością 
państw członkowskich, a także 
o poszukiwaniu nowej drogi 

dla zjednoczonej Europy, de-

batowano podczas konferen-

cji, zorganizowanej przez Fun-

dację Kulskich oraz Instytut 

Rozwoju Spraw Społecznych. 
Partnerem strategicznym była 
Agencja Badań Medycznych. 
      W każdym z 5 paneli dysku-
syjnych udział brali przedstawi-

ciele polskich i europejskich 

instytucji publicznych oraz eks-

perci  i międzynarodowi partne-
rzy Fundacji Kulskich, która od 
początku swojej działalności 
skupia się na budowaniu wielo-
wymiarowej płaszczyzny, zmie-
rzającej do dialogu społeczno-

instytucjonalnego. Wszystkie 

debaty łączyło wspólne przesła-
ne, że w tych kryzysowych cza-
sach niezwykle ważne jest zaan-
gażowanie obywatelskie i 
wspieranie inicjatyw otwierają-
cych możliwość działania na 
rzecz dobra człowieka i bezpie-
czeństwa zdrowotnego. 
      Od tego zależy ogólna kon-
dycja zarówno jednostek, jak też 
całych społeczeństw i systemów 
gospodarczych. Europa przy-

szłości musi być bardziej odpor-
na na kryzysy i zagrożenia zdro-
wotne, które są nieuniknione w 
obliczu coraz bardziej zglobali-

zowanego świata. Bezpieczeń-
stwo zdrowotne urasta dziś do 

rangi fundamentu bezpieczeń-
stwa w każdej innej dziedzinie -
przekonywała Małgorzata Bo-
gusz, prezes Fundacji Kulskich, 

członek Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. 
      W blokach tematycznych 

poświęconych: międzynarodo-
wym inicjatywom na rzecz od-

budowy ekonomicznej i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 
Europy po Covid 19, wpływom 
pandemii na zdrowie psychiczne 

i postawy społeczne młodych 
ludzi, potrzebie tworzenia nowe-

go planu Marshalla dla onkolo-

gii i europejskiej solidarności w 
leczeniu chorób cywilizacyjnych 
oraz rzadkich, wypowiadali się 
specjaliści z określonych dzie-
dzin.  Uczestniczyli w nich tak-

że przedstawiciele Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Mini-
sterstwa Zdrowia, Agencji Ba-

dań Medycznych, Agencji Oce-
ny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji, Sejmu, Senatu, Eu-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

W myśleniu o przyszłości Europy 

po pandemii, 

najważniejszy jest człowiek 

ka, że najwięcej takich podmio-
tów w kraju oferuje rozwiązania 
służące do nauki programowa-
nia. Odsetek takich firm – pro-

wadzących szkolenia, kursy 
i  szkoły kodowania – stanowi 

obecnie w  Polsce ponad 22 

proc. Podobny odsetek opraco-

wuje gry i aplikacje edukacyjne 

oraz narzędzia z kategorii HR. 
Eksperci fundacji wyjaśniają, że 
są to różnego rodzaju materiały 
multimedialne służące do roz-
woju pracowników, ich karier i 
wsparcia mentoringowego. Ko-

lejna najliczniejsza grupa (17,5 

proc.) to  producenci lub dystry-

butorzy sprzętu i  gadżetów słu-
żących do  nauki – od  multime-

dialnych tablic, monitorów, ta-
bletów, przez interaktywne ze-
stawy do  nauki, aż po drukarki 
3D i roboty. Ponad 11 proc. start

-upów zajmuje się wsparciem w 
nauce języków obcych, najczę-
ściej języka angielskiego. 
      Perspektywy dla tego sekto-

ra oceniamy bardzo pozytywnie. 

Uważamy, że polskie start-upy, 

a będzie ich coraz więcej, będą 

się liczyły na rynku globalnym i 
zdobywały coraz większą liczbę 
klientów. Co najważniejsze, 
będą też zmieniały sposób, w 
jaki uczymy się my, jak się uczą 
nasze dzieci i w jaki sposób 
funkcjonują szkoły – zaznacza 

Tomasz Snażyk.  (nerwseria.pl) 
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ropejskiego Komitetu Ekono-

miczno-Społecznego i Komisji 
Europejskiej, jak również orga-
nizacji branżowych, sektora 
NGO oraz think-tanków. 
      W części inauguracyjnej 
konferencji dyrektor Departa-

mentu Społeczeństwa Obywatel-
skiego KPRM Szymon Dziubic-

ki odczytał list wicepremiera 
prof. Piotra Glińskiego, prze-
wodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego, w 
którym podkreślono, że „czas w 
jakim żyjemy, to czas wielkich 
wyzwań i to od nas zależy czy 
zostanie on zapamiętany jako 
wiek erozji i upadku, czy jako 

czas, w którym Europa dzielnie i 
odpowiedzialnie zareagowała na 
potężny kryzys. 

Międzynarodowe inicjatywy 
na rzecz odbudowy po Covid 

19 
      W panelu poświęconym 
międzynarodowym inicjatywom 

na rzecz odbudowy ekonomicz-

nej i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego Europy po Co-

vid 19 uczestnicy koncentrowali 

się m.in. na  fundamentalnych 

wartościach Unii Europej-
skiej.  – Przyszłością jest skon-
solidowana Europa, ale musimy 

pamiętać, że wolność i demo-
krację powinniśmy umieścić w 
samym centrum najważniej-
szych wartości. Wszystkie dzia-
łania  zawsze powinny służyć 
człowiekowi i utrzymywać go w 
zdrowiu dzięki korzystaniu z 
dobrostanu UE – wskazywała 
Milena Angelowa, członek Eu-
ropejskiego Komitetu Społeczno
-Ekonomicznego, ciała dorad-
czego Unii Europejskiej. 

      W ocenie posła Pawła Pon-
cyliusza Europa pójdzie w kie-
runku konsolidacji, wspierania 

się wzajemnego i mocniejszego 
zacieśniania wielodziedzinowej 
współpracy. Reszta, której nie 

będzie to odpowiadać zostanie 
na marginesie Europy.   

      Sebastian Wijas, wicepre-

zes Stowarzyszenia Trójmorza, 
zwracał uwagę na to, że odporna 
na tendencje ekspansjonistyczne 

Europa musi jednak stać się bar-
dziej innowacyjna przy wycho-

dzeniu z kryzysu popandemicz-

nego. – Trudno przewidzieć i 
jednoznacznie przesądzić jaka 
będzie jej przyszłość, ale histo-
ria pokazuje, że kryzysy mogą 
być  zarówno motorami rozwoju 
i postępu, jak też przyczynami 
upadku i regresji. Niezależnie 
jak się ta historia potoczy naszą 
rolą jest wdrażanie innowacyj-
nych rozwiązań służących roz-
wojowi społecznemu i gospo-
darczemu. 

      W skutecznej odbudowie 

gospodarek po pandemii bardzo 

ważną rolę do odegrania ma 
również edukacja. Na pytania 
czy zdalna nauka, która zdomi-
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nowała system europejskiego 
kształcenia uczniów i studentów 
w dobie pandemii nie będzie 
problemem dla przyszłych po-
koleń absolwentów, odpowiadał 
ks. prof. Stanisław Dziekoński, 
były rektor UKSW, a obecnie 
prezes Warsaw New Tech 

University Foundation.  – Prze-

żywamy zmiany epokowe, zapo-
wiadane dużo wcześniej, które 
pandemia tylko przyspieszyła. 
Korzystanie z technologii cyfro-

wych  pozwala nam komuniko-

wać się także w obszarze eduka-
cji. Z dnia na dzień szkoły i 
uczelnie zostały zmuszone do 
używania narzędzi cyfrowych. 
To obnażyło też pewną słabość, 
bo jesteśmy przyzwyczajeni do 
relacji face to face, przepełnio-
nych dużym potencjałem emo-
cji. W moim odczuciu potrzeba 

nam teraz bardziej interaktyw-

nych narzędzi cyfrowych, niż te 
którymi się  posługujemy. To 
jest czas dla wizjonerów, którzy 
zadbają o zmianę paradygmatów 
w tym zakresie, aby korzystanie 

z wiedzy było optymalne dla 
rozwiązywania najważniejszych 
problemów w życiu społecz-
nym, gospodarczym i zdrowot-

nym europejskiej wspólnoty. 
Optymistyczne spojrzenie na 

przyszłość Europy 
      Poproszony o podsumowa-

nie panelu poświęconego mię-
dzynarodowym inicjatywom na 

rzecz odbudowy ekonomicznej i 

rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego Europy po Covid 

19,  ks. prof. Stanisław Dzie-
koński powiedział: „Stawiając 
pytanie jaka ma być przyszłość 
Europy powinniśmy się naj-

pierw zastanowić jaka być po-
winna. Jest wiele okoliczności 
zewnętrznych, na które nie ma-
my bezpośredniego wpływu, ale 
wiele zależy też od nas samych. 
Ja optymistycznie patrzę na 
przyszłość Europy. Wnikając w 
historie różnych kryzysów wi-
dzimy bowiem, jak wpłynęły 
one na wypracowanie nowych 

wartości, które przyniosły po-
tem  wiele korzyści. W tym kon-
tekście warto wspomnieć o oj-
cach założycielach UE, i prze-
śledzić co im przyświecało w 
idei zjednoczenia Europy przy 

uwzględnianiu zróżnicowanych 
uwarunkowań ekonomicznych. 
Nie chciałbym powtarzać tych 
ważnych głosów, które w tej 
dyskusji padły, ale na pewno w 
tej debacie o przyszłości Europy 
nie możemy pominąć człowieka. 
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Wydaje  mi się że dzisiaj braku-
je takich badań, które pokazały-
by  kim jest współczesny, 
zwłaszcza młody człowiek w tej 
nowej rzeczywistości. Każda 
nawet najbardziej zaawansowa-

na technologia powinna być na 
usługach człowieka. W myśleniu 
i kreowaniu przyszłości, w mo-
jej ocenie, człowiek powinien 
być zawsze stawiany na pierw-

szym miejscu, a technologie cy-

frowe mają mu pomagać w jej 
budowaniu”. 
      Uczestnicy panelu zgodnie 

potwierdzali,  że przyszłość Eu-
ropy, to na pewno współpraca, 
bazowanie na doświadczeniach, 
które dzisiaj zyskujemy po to, 
żeby wypracować nowe sposoby 
rozwiązywania pojawiających 
się problemów dla dobra nas 

wszystkich. Każdy kryzys 
otwiera przed nowe nadzieje i 

perspektywy, ale we wszystkich 

działaniach najważniejszy jest 
człowiek i jego bezpieczeństwo.. 

Jolanta Czudak 

 

Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      W Sopocie rozpoczęła się X 
edycja Europejskiego Forum 

Nowych Idei (EFNI) i potrwa 

do 22 października. Jest to 
jedno z największych tego ty-

pu wydarzeń w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Każda edy-
cja gromadzi blisko 1000 

uczestników, którzy w tym 
roku rozmawiają o tym 
#CoBędzieJutro, podczas de-

bat podzielonych na cztery 

kategorie: „Czuła technolo-
gia”, „Obywatel nowych cza-
sów”, „Zdążyć przed 2050″ i 
„Nowy początek starego świa-
ta?”. 

 

Europejskie Forum 

Nowych Idei w Sopocie 
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      Budowa muru między Polską 
a Białorusią ma przeciwdziałać 
migracji przez zieloną granicę, 
ale będzie miała konsekwencje 
również dla przyrody, m.in. dla-

tego, że mur przetnie szlaki mi-
gracyjne dużych ssaków w Pusz-
czy Białowieskiej. O przyrodni-
czych skutkach kryzysu migra-

cyjnego na wschodzie piszą w 
najnowszym „Science” przedsta-

wiciele dwóch placówek nauko-
wych w Białowieży. 
      „Nie ulega wątpliwości, że na 
pierwszym miejscu jest to kryzys 

humanitarny i tragedia ludzka, któ-
re trzeba rozwiązać” – zauważa 

Ciąg dalszy ze s.1 

Naukowcy w „Science” 

o konsekwencjach kryzysu migracyjnego 

dla przyrody  

      Głównymi tematami tego 
wydarzenia są: odbudowa Eu-
ropy po kryzysie pandemii, 

Europejski Zielony Ład, roz-
wój cyfryzacji i rola Trójkąta 
Weimarskiego 30 lat po jego 

powołaniu. Organizatorem 
Forum jest Konfederacja Le-

wiatan przy współpracy z Bu-
sinessEurope i miastem Sopot. 
      EFNI w tym roku świętuje 
swój 10. jubileusz – po ubiegło-
rocznej hybrydowej formule 

spowodowanej pandemią, wyda-
rzenie wraca do swojej stacjo-

narnej formy i odbywa się na 
żywo w Sopocie. „Po półtora 
roku pandemii widzimy, że da 
się prowadzić firmę online, ale 
trudno jest być kreatywnym, 
tworzyć nowe rzeczy i myśleć o 
przyszłości. Nowe pomysły mu-
szą powstawać podczas fizycz-
nego spotkania – w tym tkwi 

siła i rola EFNI” – mówi Maciej 

Witucki, prezydent Konfedera-

cji Lewiatan i przewodniczący 
Rady Nadzorczej Orange. Orga-

nizatorzy podkreślają, że w na-
zwie EFNI najważniejszy jest 
człon, który mówi o nowych 
ideach. „To jest to, co charakte-
ryzuje tę konferencję – że nie 
boimy się mówić o tym, co ma 
być za 5, 10, 20 i 30 lat” – doda-

je Maciej Witucki. 

      W ramach EFNI zaplanowa-

no blok dyskusji pod nazwą 

„Zdążyć przed 2050″, dotyczący 
wyzwań stojących przed Europą 
w związku z ochroną klimatu. 
„Następna dekada będzie dla 
Europy kluczowym krokiem na 

drodze do stania się pierwszym 
neutralnym klimatycznie konty-

nentem w roku 2050 i urzeczy-

wistnienia Europejskiego Zielo-

nego Ładu” – podkreśla Rafał 
Rudziński, prezes Bosch Polska 

i przedstawiciel Bosch Group w 

Polsce. 

      W ramach tego bloku znajdą 
się m.in. panele poświęcone pa-
kietowi „Fit for 55” czy 
„Business Race To Zero”, które-
go partnerem jest Ambasada 

Wielkiej Brytanii w Polsce. 

Ekologii będą z kolei poświęco-
ne dyskusje „Z czego będzie 
zrobiony świat po rewolucji 
ekologicznej?”, a także 
„Aktywizm społeczny i eduka-
cja ekologiczna – jak kształto-
wać świadomość zmian klima-
tu”, z udziałem przedstawicieli 
WWF i Strajku Klimatycznego. 

      O odbudowie polskiej i eu-

ropejskiej gospodarki po kryzy-

sie pandemii uczestnicy EFNI 

będą mogli rozmawiać np. pod-
czas panelu „Future of Europe”. 
W tej rozmowie udział wezmą 
m.in. Jerzy Buzek, były prze-
wodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego i przewodniczący Ra-
dy Programowej EFNI oraz An-

drius Kubilius, były premier 
Litwy i europoseł. Wyzwaniom 
postpandemicznym będzie rów-
nież poświęcony panel 
„Strategia gospodarcza na nową 
dekadę” z udziałem m.in. euro-
deputowanego Jana Olbrychta i 

wiceministra rozwoju i techno-

logii Marka Niedużaka. 
      Wśród uczestników wielu 
dyskusji podczas EFNI znajdą 
się też Paolo Gentiloni, Adam 
Bodnar, Frans Timmermans, 

Christa Schweng czy Natalia 

Hatalska. Podczas sesji zamyka-

jącej Forum będziemy mogli 
posłuchać dyskusji na temat 
„Przyszłości świata według ko-
biet”. W spotkaniu gościnnie 
wystąpi laureatka Nagrody No-
bla, pisarka Olga Tokarczuk. 

      Europejskie Forum Nowych 

Idei to arena dyskusji o pilnych 

wyzwaniach, przed którymi stoi 
Polska, Europa oraz cały świat. 
Na uczestników czekać będą 
spotkania z autorami książek i 
rozmowy Nocnych Marków, a 
także szereg wydarzeń związa-
nych z jubileuszem EFNI. 

      Źródło informacji: Konfede-
racja Lewiatan 
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jeden z autorów publikacji, kierow-
nik Białowieskiej Stacji Geobota-
nicznej Uniwersytetu Warszawskie-

go prof. Bogdan Jaroszewicz. – 

„Nie można jednak też zapominać o 
tym, że działania związane z tym 
kryzysem i z zabezpieczeniem gra-

nicy mają wpływ na przylegające 
do granicy ekosystemy, w tym – 

unikalny ekosystem leśny Puszczy 
Białowieskiej. Ten wpływ będzie 
widoczny jeszcze przez całe lata, 
choćby w postaci śmieci 
(opakowania po jedzeniu, butelki 

po wodzie, itp.) pozostawionych w 

lesie”. 
      Współautorami krótkiego tekstu 
o zagrożeniach dla przyrody, zwią-
zanych z kryzysem migracyjnym na 

polsko-białoruskiej granicy, i apelu 
o uwzględnienie potrzeb przyrody 
przy próbie rozwiązania tego kryzy-
su, są dr Katarzyna Nowak z tejże 
stacji i prof. Michał Żmihorski z 

Instytutu Biologii Ssaków PAN. 
      Autorzy tekstu przypomnieli, że 
od kilkunastu tygodni tysiące ludzi, 
głównie z Bliskiego Wschodu, sta-
rają się przedostać do Unii Europej-

skiej przez jej wschodnią granicę. 
Ich napływem steruje autorytarny 
reżim Aleksandra Łukaszenki. W 
odpowiedzi na jego działania wła-
dze Polski ogłosiły plan budowy 
trwałej bariery wzdłuż fragmentu 
granicy z Białorusią. Ustawa o bu-
dowie zabezpieczenia granicy pań-
stwowej weszła w życie 4 listopada. 
W pierwszej połowie listopada pre-
mier zapowiedział, że prace ruszają 
za kilka tygodni. Według szefa 
MSWiA Mariusza Kamińskiego 
zapora powstanie w pierwszym 

półroczu 2022 r. Jej szacowany 

koszt to 1 mld 615 mln zł, z czego 
1 mld 500 mln zł to koszt budowy 
fizycznej bariery, a 115 mln zł 
urządzeń technicznych 
(perymetrii). 
      Granica między obydwoma 
krajami mierzy 400 km; bariera 

rozciągnie się niemal na jej poło-
wie, na odcinku 180 km. Szef 

MSWiA zaznaczał, że zapora jest 
„jednym z ważniejszych elementów 
zdecydowanego ograniczenia maso-

wej, nielegalnej migracji na teren 

naszego kraju” i dodał, że jest ona 

symbolem determinacji państwa 
polskiego w ograniczaniu masowej, 

nielegalnej migracji na teren nasze-

go kraju. „Chcę bardzo mocno to 
podkreślić, ta nielegalna migracja w 
naszym kraju nie wynika z powo-

dów naturalnych, jak to często dzie-
je się na świecie (…)” – mówił. – 

„My mamy do czynienia z elemen-
tem wojny hybrydowej, to reżim 
białoruski z powodów politycz-
nych, żeby zdestabilizować sytuację 
w Polsce i UE zdecydował się na 
wytworzenie sztucznego ruchu mi-

gracyjnego na teren naszego kraju”. 
      Naukowcy piszą, że ogrodzenia 
nie są w pełni skuteczne jako śro-
dek zapobiegania migracji ludzi. 

Ich obecność ma jednak negatywne 
konsekwencje dla przyrody – jako 

przykład eksperci podają mur gra-
niczny pomiędzy USA a Meksy-
kiem, który zniszczył wrażliwe 
siedliska, m.in. sukuletna zwanego 

karnegią olbrzymią (saguaro), a 
także zablokował szlaki migracyjne 
(np. jaguarów) i doprowadził do 
zbezczeszczenia miejsc pochów-
ków rdzennych mieszkańcow tego 
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      Naukowcy Politechniki 

Śląskiej oraz absolwenci tej 
uczelni ze startupu WAAM 

skonstruowali innowacyjny 

oczyszczacz powietrza ULI, 

wspomagający walkę z pande-
mią COVID-19, ale też ze 
smogiem. Urządzenie może 
być wykorzystywane w szpita-
lach, szkołach, przedszkolach 
czy urzędach. Znajdzie zasto-

sowanie na dużych, słabo wen-
tylowanych przestrzeniach, 

gdzie przebywa duża liczba 
ludzi. 
      Naukowcy przypominają, że 
dobrze wentylowane pomiesz-

czenie, nie tylko w dobie pande-

mii koronawirusa, ale również w 
trakcie sezonu grypowego czy 

smogowego, może mieć pozy-
tywny wpływ na stan zdrowia. 
Tymczasem wiele budynków, 
jak szkoły czy szpitale, nie ma 
odpowiedniej wentylacji. Posta-

nowili zbudować urządzenie, 

które może poprawić tę sytuację 
w szybki i niedrogi sposób. 
Oczyszczacz ULI będzie poma-
gał wyeliminować drobnoustro-
je chorobotwórcze z powietrza 
wraz z cząstkami pyłu zawie-
szonego w taki sposób, by było 
to efektywne i jednocześnie 
energooszczędne. 
      „Innowacyjność tego urzą-
dzenia polega na pulsacyjnym 

działaniu i na tym, że może zna-
komicie sprawdzać się w po-
mieszczeniach o dużej kubatu-
rze. Jest też bardziej wydajne i 
uniwersalne, ponieważ wpisuje 
się nie tylko w walkę z COVID-

19, ale też np. ze smogiem” – 

powiedział dr hab. inż. Seba-
stian Werle, profesor PŚ. 
      Unikalna konstrukcja, umoż-
liwiająca pulsacyjny przepływ 
powietrza w specjalnie zapro-

jektowanym kanale, pozwala na 

wytworzenie nielinearnego 

przepływu powietrza w miej-
scach, gdzie znajdują się lampy 

UVC w technologii LED. Urzą-
dzenie wyposażone jest w dwa 
wysokowydajne wentylatory. 

Dodatkowo inżynierowie wypo-
sażyli ULI w czujnik foniczny 
wykrywający hałas – dzięki te-
mu, ustawione np. w szkolnym 

korytarzu, wejdzie na maksy-

malne obroty, gdy uczniowie 

wyjdą z klas na przerwę. 
      Jak wyjaśnił jeden z wyna-
lazców, dr inż. Artur Czachor 

– prezes startupu technologicz-

nego WAAM – urządzenie ma 
dwa dolotowe kanały, którymi 
można zasysać powietrze np. z 
innego pomieszczenia lub z ze-

wnątrz budynku, dodatkowo je 
oczyszczać i wtłaczać do innego 
pomieszczenia. „Jest to bardzo 
ważna funkcja, ponieważ wiele 
placówek szkolnych czy szpitali 
to stare obiekty, gdzie nie moż-
na zamontować klimatyzacji” – 

powiedział. 
Urządzenie może oczyścić po-
mieszczenie wielkości szkolnej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Innowacyjny oczyszczacz powietrza 

do walki z pandemią i smogiem  

regionu. „Na świecie istnieje ponad 
70 murów granicznych, które spy-
chają na margines ludzi, osłabiają 
ponadgraniczną współpracę i ochro-
nę przyrody. Do tego kosztują kro-
cie” – czytamy. 

      Autorzy publikacji apelują do 
władz o „lepszą politykę, która po-
zwoli uwzględnić wartość przyro-
dy”. Piszą: „Wzywamy społeczność 
europejską i międzynarodową, aby 
odpowiedź na kryzys migracyjny 
planowana była z poszanowaniem 
integralności i zdrowia ekosystemu. 
Apelujemy do władz Polski i Biało-
rusi, aby uwzględnili wspólne dzie-
dzictwo i wyjątkową, uniwersalną 
wartość Puszczy Białowieskiej”. 
      „Nie jesteśmy specjalistami od 

budowania barier granicznych, więc 
trudno nam wskazać konkretne roz-
wiązania” – zastrzegają naukowcy, 
zapytani przez PAP o możliwe roz-
wiązania problemu. – „Ale one ist-
nieją i są stosowane w innych tego 
typu płotach (np. na granicy USA/
Meksyk); mogą one albo umożli-
wiać migrację przynajmniej mniej-
szych zwierząt (mogących przejść 
przez szczeliny na tyle wąskie, że 
człowiek nie jest w stanie się przez 
nie przecisnąć), albo mogą to być 
przejścia umożliwiające migrację 
również większych zwierząt, przy 
odpowiednim zabezpieczeniu elek-

tronicznymi urządzeniami; ostatecz-
ne rozwiązania powinny zostać 
wypracowane wspólnie w interakcji 

między projektantem zapory gra-
nicznej, Strażą Graniczną, zarząd-
cami terenu oraz naukowcami, 

zwłaszcza teriologami; my jedynie 
zwracamy uwagę na to, że przy 
rozwiązywaniu kryzysu związanego 
z bezpieczeństwem granicy i kryzy-
su humanitarnego, nie można zapo-
minać również o przyrodzie, 
zwłaszcza w tak cennym obiekcie 
jak Puszcza Białowieska”.  
      Więcej na nauka w Polsce. 
 

Redaktor  
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klasy, jest bardziej wydajne, 

tańsze od podobnych oczyszcza-
czy na rynku i cechują go niskie 
koszty eksploatacji. „Staraliśmy 
się skonstruować to urządzanie 
tak, aby placówka publiczna, 
która często boryka się z proble-
mami finansowymi, nie była 
zmuszona do częstego serwiso-
wania urządzenia czy kupowa-
nia drogich filtrów. Zrobiliśmy 
to w taki sposób, aby było tanio, 
ekonomicznie i wydajnie” – wy-

jaśnił Czachor. 
Jak powiedziała dr inż. Ewa 
Brągoszewska z Katedry Tech-

nologii i Urządzeń Zagospoda-
rowania Odpadów PŚ, podczas 
testowania ULI okazało się, że 
skuteczność oczyszczania po-
wietrza była o 30 proc. lepsza w 
porównaniu do urządzeń po-

wszechnie dostępnych na rynku. 
      Pierwszy oczyszczacz po-

wietrza skonstruowany przez 

naukowców Politechniki Ślą-
skiej stanie w dziecięcej Izbie 
Przyjęć w Szpitalu Klinicznym 
nr 1 w Zabrzu. „Wybraliśmy 
Izbę Przyjęć, ponieważ właśnie 
tam mamy kumulację przypad-
ków z różnego rodzaju wirusa-
mi. Wśród nich królują trzy: 
wirus grypy, wirus RSV oraz 

koronawirus, którego w ostat-
nich dniach jest bardzo dużo 
zarówno wśród dzieci, jak i 
opiekunów” – wskazał dyrektor 
szpitala dr n. med. Dariusz Bu-

dziński. Zabrzański szpital już 
od dłuższego czasu współpracu-
je z Politechniką Śląską, od 
dłuższego czasu korzysta też z 
bramek odkażających stworzo-

nych przez naukowców z tej 
uczelni. 

      Oczyszczacz powietrza trafił 
do zabrzańskiego szpitala dzięki 
współpracy z Fundacją Novis 
Plus. Drugie takie urządzenie 
będzie nagrodą w konkursie 
„Bohater Szkoły” promującym 
szczepienia przeciw COVID-19. 

Prace nad skonstruowaniem 

oczyszczacza powietrza trwały 
od marca. Zespół projektowy 
składał się z członków startupu 
technologicznego WAAM oraz 

naukowców z Katedry Techno-
logii Urządzeń i Zagospodaro-
wania Odpadów Politechniki 
Śląskiej, pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Pikonia.(PAP) 

Autor: Krzysztof Konopka 
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      Świadomi ekologicznie 
konsumenci wybierają pro-
dukty, biorąc pod uwagę 
ich wpływ na środowisko. Z 
tego powodu korporacje, 

również te zajmujące się 
artykułami przeznaczonymi 
dla fachowców, starają się 
sprostać wymaganiom ryn-
ku i coraz częściej proponu-
ją rozwiązania przyjazne 
naturze. Wśród nich można 
wyróżnić produkty powsta-
łe z przetworzonych mate-
riałów, chemię nieszkodliwą 
dla środowiska oraz syste-

my ponownego napełniania 
pojemników. 
      Rosnącej świadomości 
ekologicznej społeczeństwa 
odpowiada nasze hasło: Pra-
cuj czysto –szanuj środowi-
sko – mówi Ewa Paprocka, 

Product Manager Würth Pol-
ska. – To właśnie ze względu 
na ekologię warto wybierać 
chemię przemysłową przyja-
zną naturze, produkty wyko-
nane z materiałów pochodzą-
cych z recyklingu lub pojem-

niki z możliwością wielokrot-
nego napełnienia ich specyfi-
kami. Przez dziesięciolecia 
postęp technologiczny i ma-

sowa produkcja nie zawsze 

korespondowały z uwzględ-
nieniem potrzeb przyrody. 

Już od jakiegoś czasu się to 
zmienia i jesteśmy dumni, że 
możemy brać udział w ekolo-
gicznej transformacji gospo-

darki – tłumaczy Ewa Pa-
procka z Würth Polska. 
Surowce pochodzą z recy-

klingu 
      Wykorzystywanie mate-

riałów pochodzących z odzy-
sku jest typowym sposobem 

na uwzględnianie potrzeb 
ekologicznych w gospodarce. 

W dzisiejszym świecie recy-
kling nie dotyczy wyłącznie 

 

Słupki drogowe 

i inne produkty z recyklingu 
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metalu, papieru i szkła. Prze-
twarzane są również tworzy-
wa sztuczne. Worki na odpa-

dy to typowy przykład pro-
duktu wykonanego z przero-

bionych surowców. Obrazują 
też to, że przetwarzanie 
świetnie współgra ze specyfi-
ką branży budowlanej lub 
innymi sektorami zajmowa-

nymi przez fachowców. Pro-
dukty tam wykorzystywane 

powinny być przede wszyst-
kim praktyczne i wysokiej 

jakości, a ich walory estetycz-
ne często schodzą na dalszy 
plan lub są wręcz nieistotne. 
      Mimo to wykorzystywa-

nie przerobionych materiałów 
nie musi oznaczać, że dany 
produkt będzie brzydki. Przy-
kładem mogą być buty robo-
cze Würth Polska, powstałe w 
całości z przetworzonych su-
rowców. Ich sportowy wy-
gląd i modne wzornictwo w 
żaden sposób nie zdradzają z 
czego zostały wykonane. Ma-
teriały otrzymane z odzysku 
mają naprawdę szerokie za-
stosowanie. Wykorzystywane 

są nawet do produkcji, mało 
kojarzących się z recyklin-
giem obiektów, jak biało-

czerwone pachołki drogowe. 
Choć powstały z wtórnie od-
zyskanych materiałów, to w 
wyglądają niczym wszystkie 
inne artykuły tego rodzaju. 

Pojemniki wielokrotnego 

użytku 
      Liczne preparaty che-

miczno–techniczne są nie-
zbędnymi środkami w asorty-
mencie niemal każdego fa-
chowca. Tego typu specyfiki 

sprzedaje się często w pusz-
kach aerozolowych, których 
późniejsza utylizacja generuje 
koszty. Rozwiązaniem tych 

problemów jest korzystanie z 
systemów do wielokrotnego 
napełniania, które pozwalają 
na uzupełnienie pojemników 
po zużyciu specyfiku. Syste-
my te są przyjazne dla środo-
wiska, ponieważ redukują 
liczbę powstających odpa-
dów. W dodatku, w porówna-
niu z tradycyjnymi puszkami 

aerozolowymi, obniżają kosz-
ty funkcjonowania warsztatu. 

      Wiemy, jaki problem jest 

z utylizacją pustych opako-
wań po aerozolach, dlatego 
naszym klientom proponuje-

my rozwiązania, które po-
zwalają ręcznie napełniać 
puszki ze sprayem. Systemy 

takie jak REFILLO® i RE-
FILLO®mat są proste w ob-
słudze, zajmują mało miejsca 
w warsztacie i spełniają wy-
mogi bezpieczeństwa. Syste-
my ponownego napełniania 
pozwalają uniknąć składowa-
nia i utylizacji licznych pu-

stych pojemników pozosta-
łych po zużytych środkach 
takich jak m.in.: zmywacze 

uniwersalne, zmywacze prze-

mysłowe czy preparaty Multi 
– wyjaśnia Ewa Paprocka z 
Würth Polska. 

Chemia nieszkodliwa dla 

środowiska 
      Środki myjące lub roz-
puszczalniki są kojarzone ze 
specyfikami źle wpływający-
mi na środowisko. W związ-
ku z tym renomowane marki 

mają w swojej ofercie che-
mię, w której składzie nie 
znajdują się czynniki mogące 
negatywnie oddziaływać na 
przyrodę lub ludzkie zdrowie. 
Preparaty takie są wysoce 
biodegradowalne i nie szko-

dzą, ponieważ szybko znikają 
ze środowiska. Pianki, zmy-

wacze lub koncentraty myją-
ce, dzięki swojemu składowi, 
mają zdolność do rozpadu w 
wyniku naturalnej aktywności 
biologicznej. Podobny efekt 

wywierają czynniki abiotycz-
ne, jak: odpowiednia tempe-

ratura, obecność tlenu czy 
promieniowania UV. Ich 

działanie rozkłada skompli-
kowane struktury chemiczne 

na prostsze związki. 
      Biodegradowalność to 
tylko jeden z czynników, na 
które zwracają uwagę świa-
domi ekologicznie konsu-

menci. Coraz większą popu-
larnością cieszą się produkty 
pochodzenia naturalnego. W 

przypadku zmywaczy lub 

środków do czyszczenia szkła 
klient nie stoi przed wyborem 

między skutecznym środ-
kiem, a tym przyjaznym dla 

środowiska. Renomowani 
producenci potrafią połączyć 
te dwie cechy w jednym pro-

dukcie. 

      Popularność produktów 
przyjaznych środowisku, co-
raz to nowsze regulacje wy-

magające na producentach 
uwzględniania kwestii ekolo-
gicznych i rosnąca świado-
mość problemów związanych 
z naturą lub zdrowiem nie-
wątpliwie w jeszcze więk-
szym stopniu zwiększy udział 
produktów ekologicznych w 
rynku. Cały proces odbywa 
się stopniowo, ale jest do-
strzegalny właśnie m.in. 
przez poszerzanie się oferty 
dużych producentów o arty-
kuły przyjazne środowisku. 
(inf) 
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      List intencyjny  o współ-
pracy między Warsaw New 
Tech University Foundation i 

amerykańską spółką Enfoglo-
be, przewiduje realizację 
wspólnych inicjatyw w dzie-
dzinie spersonalizowanego 

nauczania z wykorzystaniem 

rozwiązań cyfrowych i wirtu-
alnej rzeczywistości (VR). Po-
łączenie interdyscyplinarnego 
potencjału naukowego i tech-
nologicznego oraz wiedzy i 

międzynarodowego doświad-
czenie, pozwoli  obu partne-

rom na przygotowanie wzor-

cowych systemów w tym za-
kresie. Narzędzi do ich budo-
wy dostarczy firma Enfoglobe, 

specjalizująca się w tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań in-
formatycznych, platform mul-

timedialnych, mobilnych apli-

kacji oraz interaktywnych sy-

mulatorów medycznych do 
nauki rezydentów i studentów. 
Podpisy pod dokumentem zło-
żyli ks. prof. Stanisław Dzie-
koński, prezes Fundacji 
WNTUF i Małgorzata Andra-
ka, prezes spółki Enfoglobe z 

siedzibą na Florydzie. 
      Jolanta Czudak: Działania 
fundacji i amerykańskiej fir-
my Enfoglobe skoncentrowane 

są na pomaganiu ludziom, czę-
sto zagubionym w cyfro-

wym  świecie oraz na rozwią-
zywaniu problemów zdrowot-
nych i społecznych. Czy te po-
dobieństwa w profilu działal-
ności połączyły obu partne-
rów? 

      Stanisław Dziekoń-
ski:  Zbieżność  naszych inten-

cji i priorytetów zbliżyła nas do 
siebie już dość dawno te-
mu.  Z  innowacyjnymi produk-

tami i usługami firmy Enfoglobe 
miałem okazję zapoznać się du-
żo wcześniej, jeszcze jako rek-
tor Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Ten poten-
cjał w dziedzinie rozwoju tech-
nologii informatycznych i wirtu-

alnej rzeczywistości w Enfoglo-
be jest imponujący. Wykorzy-
stywany jest w wielu dziedzi-

nach m.in. do optymalizowania 

działalności biznesowej, kom-
pleksowego zarządzania inwe-
stycjami,  dokumentacją prawni-
czą, a także do tworzenia pro-
gramów szkoleniowych w śro-
dowisku rozszerzonej rzeczywi-

stości. Unikatowe rozwiązania 
autorskie dla branży medycznej 
łączą w sobie najnowsze techni-
ki wirtualnej rzeczywistości z 
procedurami określonymi przez 
lekarzy i światowych ekspertów 
w tej dziedzinie. Ten dorobek i 

międzynarodowy prestiż firmy, 
której prezesem i współzałoży-
cielką jest pani Małgorzata An-
draka, doświadczony ekspert w 
dziedzinie informatyki,  ma dla 

nas bardzo istotne znaczenie w 

planowaniu wspólnych inicja-
tyw.  Fundacja zyskuje bogate 

zaplecze techniczne do realiza-

cji zamierzeń w dziedzinie sper-
sonalizowanego nauczania z 

wykorzystaniem rozwiązań cy-
frowych i wirtualnej rzeczywi-

stości. 
      Małgorzata Andraka: Na-

sze działania z ks. prof. Stani-
sławem Dziekońskim zawsze 
łączył wspólny cel, aby wyko-
rzystywać narzędzia cyfrowe do 

pomagania ludziom i nowocze-

snego nauczania. Jako rektor 

UKSW wiele zrobił w tym za-
kresie przekształca-
jąc  uniwersytet humanistyczno-

społeczny w szerokoprofilową 
uczelnię,  w której stwo-
rzył  innowacyjne centra badaw-

czo-wdrożeniowe w zakresie 
cyfrowej nauki i technologii 

oraz wprowadził nowatorskie 
metody kształcenia w obszarze 
nauk społecznych, humanistycz-
nych, biologicznych i medycz-

nych. Po zakończeniu podwój-
nej kadencji zarządzania uni-
wersytetem, ks. profesor już 
jako założyciel i prezes Warsaw 
New Tech University Founda-

tion może teraz działać jeszcze 
bardziej globalnie w opracowa-

niu wzorcowych modeli naucza-

nia z wykorzystaniem rozwią-
zań cyfrowych i wirtualnej rze-
czywistości. Bardzo się cieszę, 
że możemy dzielić się naszymi 
wizjami, pomysłami i doświad-
czeniami w planowaniu wspól-
nych inicjatyw. Od wielu lat 

specjalizuję się w rozwiązaniach 
programistycznych tworzonych 

m.in. dla sektora edukacyjnego, 

medycznego, prawniczego i biz-

nesowego dlatego połączenie 
tego potencjału może przynieść 
wiele korzyści w przygotowaniu 
modelowych rozwiązań w waż-
nych społecznie dziedzinach. 
      JC: W działaniach Funda-
cji innowacyjne rozwiązania 
firmy Enfoglobe będą dopeł-
nieniem w realizacji wizji i 

pomysłów, zapoczątkowanych 
z inicjatywy ks. profesora na 

UKSW? 

Ciąg dalszy ze s.1 

Wizjonerskie pomysły 

wyprzedzają czas 
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      SD: Pewnych procesów już 
nie można  zatrzymać. Trze-
ba  je kontynuować z taką samą 
intensywnością chociaż już nie 
na uczelni, tylko w Fundacji, 

która powstała dlatego, żeby 
prowadzić tu wiele rze-
czy,  które jest bardzo trudno 
zrealizować w uniwersytecie, 
żyjącym własnym życiem. Pew-
ne standardy i ograniczenia blo-

kują często rozwiązania innowa-
cyjne. Zdarzało się, że moje po-
mysły dotyczące różnych inicja-
tyw w zakresie wdrażania na 
UKSW cyfrowej nauki i techno-

logii nie znajdowały zrozumie-
nia. Miałem niewielu sojuszni-
ków, że-
by  przekształcić  UKSW w sze-

rokoprofilowy uniwersytet, 

stworzyć na uczelni Collegium 
Medicum  czy wybudować w 
Dziekanowie Leśnym kampus 
dedykowany technologiom cy-

frowym. Podobnie było z za-
miarem powołania przy UKSW 
spółki EZRA, wdrażają-
cej  autorski model psycholo-

gicznej opieki środowiskowej 
dla dzieci i młodzieży. Pomy-

słodawca tej cennej inicjatyw 
Tomasz Rowiński natychmiast 
zyskał moją akceptację i jako 
ówczesny rektor uniwersyte-
tu  bardzo szybko podjąłem de-
cyzję w tej sprawie. Wszyscy 
oprócz inicjatora i mnie byli 
przeciw. Nawet kiedy otrzyma-

liśmy już  dofinansowanie w 

wys. 35 mln zł. Projekt psychia-
trii środowiskowej odniósł wiel-
ki sukces. Zaczęliśmy od Bie-
lan, a teraz będzie rozszerzany 
na inne warszawskie dzielnice. 

Kilka lat temu zainicjowaliśmy 
coś, co wtedy nie było takie 
oczywiste, a dzisiaj w covido-

wych warunkach psychiatria 

środowiskowa jest dla wielu 
osób jedyną deską ratunku. Wi-
zjonerskie pomysły wyprzedzają 
czas. Okazało się, że ich wpro-
wadzanie przyniosło wiele ko-
rzyści, a uczelnia na tych zmia-
nach tylko zyskała. 
      JC: Jak reagowali na to 

poprzedni sceptycy? 
      SD: Bez szczególnego entu-
zjazmu. Przyzwyczajenia robią 
swoje i nie każdy czuje potrzebę 
wprowadzania na uczelni prze-

łomowych zmian, nawet jeśli 
przynoszą wiele korzy-
ści.  Tworząc kampus cyfro-
wych technologii nawiązaliśmy 
współpracę z technicznymi 
uczelniami, a także z kluczowy-
mi dla sektora gospodarczego 

firmami. Prowadziliśmy wspól-
nie badania nad wykorzysta-

niem dużych baz danych, algo-
rytmów sztucznej inteligencji w 
zakresie agendy badawczej, któ-
rą stworzyliśmy razem z KGHM 
Polska Miedź S.A.. Prace doty-
czyły różnych analiz m.in. stopu 
renu z tytanem, które będą 
wdrażane do gospodarki, bo to 
jest idealny materiał do druka-
rek 3D. To  pokazuje jak świat 
technologii cyfrowych można 
wykorzystać do innowacyjnych 
osiągnięć. We współczesnym 
świecie nie można sobie już wy-
obrazić życia bez technologii 
cyfrowych. W działaniach Fun-
dacji innowacyjne rozwiązania 
firmy Enfoglobe bę-
dą  znakomitym dopełnieniem w 
realizacji naszych  wspólnych 
wizji i pomysłów bez jakichkol-
wiek ograniczeń. Zamierzamy 
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      Dążenie do neutralności kli-
matycznej wymaga ambitnych, 

spójnych działań we wszystkich 
sektorach gospodarki. Jest to 

zarówno elektroenergetyka, cie-
płownictwo, przemysł, transport, 

budownictwo jak i wiele innych 

sektorów, które w sposób pośred-
ni albo bezpośredni tą transfor-
macją są dotknięte. Wymaga to 
nie tylko dokumentów strategicz-
nych, które w większości już są, 
ale też konsekwentnych działań i 

projektów realizowa-
nych  biznesowo, projektowo, ze 

swoja strukturą i dobrze przypi-
saną odpowiedzialnością. O wy-
zwaniach dotyczących transfor-
macji energetycznej, która czeka 
Polskę w najbliższych latach, de-

 

EuroPOWER i OZE POWER: 

transformacja energetyczna i dążenie 

do neutralności klimatycznej  

powołać grupę ekspertów, która 
będzie nam doradzać i wskazy-
wać co trzeba zmienić w obsza-
rze uprawianej nauki i co zrobić 
żeby nawiązać kontakt z innymi 
podmiotami. Chcemy  tworzyć 
spółki celowe dla realizowania 
określonych zadań, sięgać po 
środki unijne, pomagać uczel-
niom w przeprowadzaniu reor-

ganizacji. Planów mamy na-
prawdę dużo, a  dzięki dobrej 
intuicji zawsze wybierzemy naj-

lepsze rozwiązania. 
      MA: Kreatywność, wizja, 
ciężka praca decydują o sukce-
sie,  ale to właśnie intuicja jest 
zawsze źródłem najlepszych 
pomysłów. Pomaga dokonywać 
optymalnych wyborów. Nasz 
firma wnosi wieloletnie do-

świadczenie i duże spectrum 
technologii z zakresu m.in. edu-

kacji medycznej, telemedycyny, 

leczenia uzależnień i chorób 
cywilizacyjnych, a Fundacja 

będzie liderem koncepcyjnym 
wskazującym strategiczne kie-
runki wspólnego działania. Na-
sze medyczne symulatory z 

możliwością wirtualnej podróży 
w głąb komórek i orga-
nów  umożliwiają naukowcom, 
studentom, rezydentom i pra-

cownikom służby zdrowia lep-
sze zrozumienie procesów za-
chodzących w organizmie. Dla 
przykładu, nasz interaktywny 
symulator pracy serca NeoCar-

dioSim,  który jest jedynym ta-
kim technologicznym urządze-
niem na świecie, został opraco-
wany we współpracy z między-
narodowymi ekspertami z dzie-

dziny neonatologii i kardiolo-

gii.  Modelowania chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego po-

zwala lepiej zilustrować prze-
bieg leczenia oraz powikłań, 
które mogą wystąpić w inten-
sywnej terapii noworodków. 
Uniwersytet Medyczny w Rze-

szowie, z którym mamy kilku-
letnią współpracę już dysponuje 
tym urządzeniem i bardzo po-
maga w procesie diagnozowania 

i leczenia schorzeń. Mamy wiele 
autorskich produktów, stworzo-
nych przy  współudziale nau-
kowców, które dzięki naszej 
współpracy z Fundacją będą 
mogły być również znacznie 
powszechniej wykorzystywane 

w Polsce. 

      JC: Charakter współpracy 
Fundacji z Enfoglobe bę-
dzie  elastyczny 

czy  skoncentrowany na okre-

ślonych zadaniach? 
      SD: Naszym priorytetem jest 

przede wszystkim pomoc czło-
wiekowi i społeczeństwu, które 
nie zawsze sobie radzi we 

współczesnym świecie. Trudno 
byłoby już wyobrazić sobie ży-
cia bez technologii cyfrowych, 

ale to stawia przed nami nowe 

wyzwania.  Musimy myśleć o 

człowieku, którego te przełomo-
we zmiany dotyczą. Sama na-
zwa Warsaw New Tech Univer-

sity Foundation może sugero-
wać, że skupiamy się tylko na 
nowych technologiach, ale tak 

naprawdę jednym z zadań Fun-
dacji jest stworzenie think-

tanku, który będzie skoncentro-
wany na człowieku, żyjącym w 
świecie nowych technologii.  Na 

potrzebach, które wyzwala w 
nim cywilizacja cyfrowa,  na 

zmianach których dokonuje w 
człowieku, kreując chociażby 
nowe potrzeby. Równocześnie 
skupiamy się też na określonych 
obszarach życia, które pokazują 
ogromny potencjał w cyfrowych 
technologiach i ich zastosowa-

niu.  Podmiotowość człowieka 
będzie jednak zawsze domino-
wać w naszych działaniach, któ-
remu technologie mają służyć 
jako nowoczesne narzędzia. Po-
łączenie działalności dwóch sil-
nych podmiotów na pewno 
przyniesie bardzo dobre efekty. 

      Z ks. prof. Stanisławem 
Dziekońskim, prezesem 
WNTUF i CEO Enfoglobe 

Małgorzatą Andraka rozma-
wiała Jolanta Czudak 
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batowali uczestnicy  34. Konfe-

rencja Energetyczna EuroPO-

WER & 4. OZE POWER. 
      Podczas dwudniowego wyda-

rzenia niemal pół tysiąca uczestni-
ków wysłuchało online meryto-
rycznych wystąpień oraz debat z 
udziałem kluczowych przedstawi-
cieli branży, poruszających najpil-
niejsze zagadnienia dotyczące sek-
tora energetycznego w Polsce. Pod-

czas debaty inauguracyjnej eksper-

ci dyskutowali na temat strategii 

transformacji energetycznej i dąże-
nia do neutralności klimatycznej. 
Poruszone zostały zagadnienia do-
tyczące m.in. zrównoważonego 
rozwoju, neutralności klimatycznej 
oraz wyzwań związanych z zapew-
nieniem bezpieczeństwa dostaw 
energii. Jednym z tych kluczowych 

dokumentów, w tym zakresie jest 
Polityka energetyczna Polski do 

2040 r. – dokument kompleksowy 

podlegający długiemu okresowi 
pracy i ewaluacji. 

      Jedno z ważniejszych wyzwań 
jakie dzisiaj przez nami stoją to 
oczywiście transformacja, ale spra-
wiedliwa transformacja, do której 
Polska przekonuje od dłuższego 
czasu. To pojęcie wybrzmiało w 
roku bardzo mocno na COP26 w 

Glasgow.  Kilka lat temu w debacie 

publicznej to pojęcie było bardzo 
marginalne, dzisiaj jest jednym z 

podstawowych elementów, które 

się pojawia zaraz po słowie trans-
formacja. O ile oczywiście trans-
formacja daje nam niezwykłe szan-
se i możliwości rozwoju osiągnię-
cia neutralności klimatycznej, 
transformacji technologicznej, nie 

możemy w tym procesie transfor-
macji zapominać o tych, którzy 
mogą stać się ofiarami tej transfor-
macji, więc należy ją przeprowa-
dzać w taki sposób, żeby takich 
grup i takich osób nie było” – mó-
wiła minister Anna Moskwa pod-

czas otwarcia EuroPOWER. 

      W ramach 34. Konferencji 

Energetycznej EuroPOWER & 4. 

OZE POWER wręczone zostały 
dwa wyróżnienia. Jedno dla spółki 
PGNiG Obrót Detaliczny za wkład 
w rozwój gospodarki cyfrowej – 

nagrodę odebrał Henryk Mucha, 
prezes zarządu. Dru-
gie  wyróżnienie dla ministra Jacka 
Ozdoby, sekretarza stanu w Mini-

sterstwie Klimatu i Środowiska, za 
podjęcie działań w obszarze cie-
płownictwa systemowego, którego 
sprawom po raz pierwszy nadano 

należny priorytet, poprzez ustano-
wienie w ramach Ministerstwa Kli-

matu i Środowiska dedykowanego 
Departamentu Ciepłownictwa. 
      Podczas kolejnych paneli prze-

analizowano OZE w kontekście 

rozwoju i konkurencyjności pol-
skiej gospodarki. Omówione zosta-
ły kwestie dotyczące m.in. poten-

cjału spo-
łecznego i 
gospodarcze-

go OZE, 

zwiększo-
nych celów 
redukcji ga-

zów cieplar-
nianych, 

wykorzysta-

nia wodoru 

w energetyce 

i transporcie, 

Offshore 

Sector Deal 

oraz rozwoju 

dużych farm 
fotowoltaicz-

nych. Nie 

zabrakło 
także zagad-
nień związa-
nych z pol-

skim miksem energetycznym oraz 

modernizacją i rozbudową sieci 
dystrybucyjnych. 

      Drugi dzień konferencji wyłonił 
tematy dotyczące potencjału ener-
getycznego i gospodarczego pol-

skiego wiatru. Poruszono wątki 
takie jak m.in.: nowe regulacje dla 

morskich farm wiatrowych, wy-

zwania w tworzeniu łańcucha do-
staw dla nowych inwestycji, współ-
praca państw w rejonie morza bał-
tyckiego i północnego. Przeanali-
zowano również perspektywy 
transformacji cyfrowej polskiej 

elektroenergetyki – uwarunkowa-

nia transformacji cyfrowej w ener-

getyce, wykorzystanie nowocze-

snych technologii, wyzwania i ko-

rzyści związane z wdrażaniem 
chmury w przedsiębiorstwach ener-
getycznych. W kolejnych panelach 

eksperci skupili się na kierunkach 
rozwoju technologii wodorowych, 

nowoczesnych przedsiębiorstwach 
energetycznych, zagadnieniach 

związanych z energetyką obywatel-
ską, lokalną i rozproszoną oraz 
systemach i regionalizacji wsparcia 

transformacji energetycznej. 

Więcej na www.mmcpolska.pl. 
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      Elektrownia Turów nie-
wątpliwie pracuje na status 
celebryty polskiej energetyki. 

Jeszcze nie zakończył się gło-
śny spór z Czechami, a już 
mamy kolejny – tym razem 

PGE z marszałkiem woje-
wództwa dolnośląskiego. Cho-
dzi o utajnienie dat zamknię-
cia poszczególnych bloków 
      Dolnośląskie, podobnie jak 
pięć innych województw 
(śląskie, małopolskie, lubelskie, 
łódzkie i wielkopolskie) ubiega 
się o wsparcie ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwej Transfor-

macji. To wynegocjowany jesz-

cze przez poprzedni rząd PiS 
unijne środki na wsparcie regio-
nów odchodzących od węgla. 
Polska ma szanse na 4,4 mld 

euro z 17,5 mld, które mają tra-
fić do FST. 

      Jednym z warunków otrzy-
mania unijnych środków  jest 

przedstawienie szczegółowych 
planów jak transformacja ma 
wyglądać. Władze samorządo-
we województw pracowały nad 
planami przez wiele miesięcy, 
projekty są wyłożone do konsul-
tacji społecznych, a potem zo-
staną przekazane do Brukseli. 
Ale projekt transformacji woj. 

dolnośląskiego natrafił na nie-
spodziewaną przeszkodę. Cho-
dzi o termin wyłączenia elek-
trowni Turów. 
      Powiat zgorzelecki na tere-

nie którego znajduje się zagłę-
bie turoszowskie pierwotnie w 

ogóle miał nie być objęty FST, 
właśnie ze względu na niepew-
ny los kopalni i elektrowni Tu-

rów. Ale ostatecznie sejmik wo-
jewództwa dolnośląskiego zde-
cydował, że powinien zostać 
włączony i znalazł się w projek-

cie umowy partnerstwa z Bruk-

selą. Potem zaczęły się schody. 
Posłowie listy piszą… 

      Na początku listopada po-
słanka KO Magdalena Tracz 
zaalarmowała opinię publiczną, 
że na wniosek PGE samorząd 
województwa utajnił harmono-
gram zamykania elektrowni Tu-

rów, co może uniemożliwić po-
zyskanie unijnych pieniędzy. W 
połowie października grupa po-
słów KO zgłosiła też interpela-
cję w tej sprawie. 
      „W dniu 18 października 
odbyło się spotkanie Grupy Ro-
boczej ds. Funduszu Sprawiedli-

wej Transformacji na Dolnym 

Śląsku, na którym omawiany był 
m.in. temat Terytorialnego Pla-

nu Sprawiedliwej Transformacji 

(TPST) regionu zgorzeleckiego, 

który jest niezbędnym dokumen-
tem, aby region mógł ubiegać 
się o środki z Funduszu Spra-

Ciąg dalszy ze s/1 

Nowe zamieszanie 

wokół Turowa 
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      Komisja Europejska ogłasza 
plany zeroemisyjnego transportu, 

a Polska przetargi na budowę 
kolejnych magazynów paliw. Bie-
żące realia mocno rozjeżdżają się 
z ambitnymi planami polityki 

klimatycznej. Tymczasem na naf-

towych inwestycjach rosną firmy, 
które budują paliwową infra-
strukturę. 

      Do 2025 r. po polskich drogach 

będzie jeździć milion samochodów 
elektrycznych – zapowiadał w 2016 
r. Mateusz Morawiecki (wówczas 
minister rozwoju) wraz z Krzyszto-

fem Tchórzewskim (wtedy mini-
strem energii). Tymczasem na ko-

niec października 2021 r., według 
danych Polskiego Stowarzyszenia 

Paliw Alternatywnych i Polskiego 

Związku Przemysłu Motoryzacyj-

nego, było ich zaledwie 33,1 tys. 
sztuk, z czego mniej niż połowę 
stanowiły pojazdy w pełni elek-
tryczne. Jest to więc kropla w mo-
rzu kilkunastu milionów spalino-
wych osobówek, które jeżdżą po 
naszych drogach. 

Korekta prognoz 
      Zatem do miliona elektryków, 
w który poza politykami chyba nikt 
nie wierzył, jeszcze bardzo daleko. 

Zielony Ład nie hamuje 

inwestycji naftowych w Polsce 

wiedliwej Transformacji (FST). 

TPST subregionu zgorzeleckie-

go został przygotowany kilka 
miesięcy temu i przesłany do 
Ministerstwa Funduszy i Polity-

ki Regionalnej, a po sprawdze-

niu go przez Ministerstwo został 
on odesłany do Urzędu Mar-
szałkowskiego Dolnego Śląska z 
listą uwag. 

      Rafał Zasuń         Co jest 

głównym zarzutem wobec Tu-
rowa? Jakie są plany transfor-
macji Turowa? Dlaczego har-

monogram pokazujący za-
przestanie lub ograniczenie 

wydobycia węgla jest tak istot-
ny? O tym w dalszej części 
artykułu na portalu Wysokie-
Napiecie.pl       LINK: https://

wysokienapiecie.pl/42585-

znowu-zamieszanie-wokol-

turowa-czy-wiadomo-kiedy-

elektrownia-zostanie-

zamknieta/#dalej 
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Niedawno wiceminister klimatu i 

środowiska Ireneusz Zyska przy-
znał, że w 2025 r. elektrycznych 
samochodów w Polsce może być 
250-300 tys. 

      Raczej niewiele z nich będzie 
stanowić Izera – polska marka sa-

mochodów elektrycznych, której 
rozpoczęcie produkcji rząd zapo-
wiada optymistycznie w 2024 r. 

Natomiast wieszczonego wcześniej 
przez Zjednoczoną Prawicę miliona 
e-aut wiceminister Zyska oczekuje 

bardziej w okolicach 2030 r. 

      Przy takim tempie zmiany mik-

su energetycznego polskiego trans-

portu nie należy więc oczekiwać, że 
zapotrzebowanie na paliwa będzie 
w nadchodzących latach istotnie 
spadać. Nawet, gdyby udało się 
wprowadzić w życie ambitne plany 
Komisji Europejskiej, które znala-
zły się w ogłoszonym w lipcu tego 
roku pakiecie klimatycznym Fit for 

55. Założono w nim, że producenci 

samochodów obniżą do 2030 r. ich 
emisyjność o 55 proc., a od 2035 r. 
wszystkie nowo rejestrowane po-

jazdy będą bezemisyjne. Również 
podczas tegorocznego szczytu CO-

P26 w Glasgow taką datę dotyczącą 
bezemisyjności zadeklarowało po-
nad 30 państw – w tym Polska. 

      Z danych Polskiej Organizacji 

Przemysłu i Handlu Naftowego po 
pierwszym półroczu 2021 r. wyni-
kało, że popyt na paliwa transporto-
we (benzyny, olej napędowy oraz 
gaz LPG) wzrósł o 7 proc. w sto-
sunku do analogicznego okresu 

minionego roku. 

      Do pojazdów prywatnych i bę-
dących własnością firm transporto-
wych zatankowano 15,6 mld litrów 
paliw, przy czym 6,2 mld litrów z 
tej puli pochodziło z zagranicy. W 
stosunku do pierwszego półrocza 
2020 r. potrzeby kierowców poru-
szających się po Polsce wzrosły o 

około 1,1 mld litrów – informował 
POPiHN. 

      Organizacja zaznaczyła rów-
nież, że jeśli w drugiej połowie tego 
roku obędzie się bez epidemicznych 
obostrzeń, to w całym 2021 r. rynek 
może wrócić do poziomów zapo-
trzebowania na paliwa z rekordo-

wego 2019 r. 

      Tomasz Elżbieciak,   Jak wy-

glądają plany inwestycji na ryn-
ku paliw? Kto zyskuje na nafto-

wym boomie inwestycyjnym? Jak 

firmy petrochemiczne inwestują 
w przyszłość? O tym w dalszej 

części artykułu na portalu Wyso-
kieNapiecie.pl    LINK: https://

wysokienapiecie.pl/42166-zielony-

lad-naftowych-inwestycji-w-

polsce-nie-hamuje/#dalej 
 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://wysokienapiecie.pl/42166-zielony-lad-naftowych-inwestycji-w-polsce-nie-hamuje/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/42166-zielony-lad-naftowych-inwestycji-w-polsce-nie-hamuje/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/42166-zielony-lad-naftowych-inwestycji-w-polsce-nie-hamuje/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/42166-zielony-lad-naftowych-inwestycji-w-polsce-nie-hamuje/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/42166-zielony-lad-naftowych-inwestycji-w-polsce-nie-hamuje/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/42166-zielony-lad-naftowych-inwestycji-w-polsce-nie-hamuje/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/42166-zielony-lad-naftowych-inwestycji-w-polsce-nie-hamuje/#dalej
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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znoszą wysokie temperatury ze 
względu na wysoki punkt dymienia, 
to olej ryżowy i kokosowy. 
 https://pl.wikipedia.org/wiki/

Punkt_dymienia 

 

      Oliwa z oliwek nie jest ideal-

nym tłuszczem do smażenia po-
traw, chociaż zawiera kwasy tłusz-
czowe odporne na podgrzewanie 

omega-9 (ok. 73%) i kwasy tłusz-
czowe nasycone (13%). Jednakże 
zawiera również  omega-6 (13%) i 

śladowe ilości omega-3, wrażliwe 
na wysokie temperatury. Wiadomo 

również też, że to dawka czyni tru-
ciznę, więc żadnego rodzaju tłusz-
czu, nawet uważanego za zdrowy, 

nie należy konsumować w nadmia-
rze. Dysproporcja kwasów tłusz-
czowych również sprzyja powsta-
waniu różnego rodzaju problemów 
zdrowotnych. 

https://www.nierafinowane.pl/blog/

proces-rafinacji-dlaczego-

nierafinowane/ 

https://sekrety-zdrowia.org/tluszcze

-roslinne-szkodliwe/ 

https://paleosmak.pl/dowod-na-

szkodliwosc-olejow-roslinnych/ 

 

      Oprócz powszechnie znanych 
olejów stosowanych w kuchni, po-
pularność zyskują oleje z rzadziej 
wykorzystywanych roślin oleistych, 
które posiadają potencjał terapeu-

tyczny. Znajdują one zastosowanie, 
jako suplementt diety oraz jako 

środki pomocnicze w leczeniu nie-
których dolegliwości zdrowotnych.  
      Należą do nich przede wszyst-
kim: czarnuszka, wiesiołek, kono-
pie siewne, rokitnik i rącznik.  
Czarnuszka ( Nigella sativa) jest 

rośliną stosowaną w lecznictwie już 
w starożytności. Przykładowo sta-
rożytni Egipcjanie uznawali czar-
nuszkę za panaceum, leczące 
wszystkie choroby. 

      Obecnie nasiona czarnuszki 

wykorzystywane są, jako przypra-
wa kuchenna, gdyż przypominają w 
smaku pieprz, a także w piekarnic-
twie do aromatyzowania pieczywa. 

Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Tłuszcze roślinne 

a zdrowie 

Rącznik (źródło Ray Shrewsberry - Pixabay). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_dymienia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_dymienia
https://www.nierafinowane.pl/blog/proces-rafinacji-dlaczego-nierafinowane/
https://www.nierafinowane.pl/blog/proces-rafinacji-dlaczego-nierafinowane/
https://www.nierafinowane.pl/blog/proces-rafinacji-dlaczego-nierafinowane/
https://sekrety-zdrowia.org/tluszcze-roslinne-szkodliwe/
https://sekrety-zdrowia.org/tluszcze-roslinne-szkodliwe/
https://paleosmak.pl/dowod-na-szkodliwosc-olejow-roslinnych/
https://paleosmak.pl/dowod-na-szkodliwosc-olejow-roslinnych/
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Olej ryżowy wytłaczany jest z otrębów 
ryżowych (polina-kuzovkova-unsplash). 
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Rokitnik w moim ogrodzie. 
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Olej kokosowy posiada właściwości 
prozdrowotne (unsplash.com). 
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Kolejny rokitnik w moim ogrodzie, i 

też w pełnym owocowaniu. 
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Ale przede wszystkim czarnuszka 

doceniana jest w postaci oleju, na-

zywanego również „złotem farao-
nów”. Olej uzyskuje się przez wy-
tłaczanie na zimno, aby zachować 
jego właściwości lecznicze.  
      W skład oleju wchodzą głównie  
kwasy tłuszczowe omega-6 i ome-

ga-9, a także witamina E, beta-

karoten, sterole, mikroelementy 

oraz przeciwutleniacze. Bardzo 

ważnym składnikiem oleju z czar-
nuszki jest tymochinon – związek o 
działaniu przeciwzapalnym i prze-
ciwbólowym oraz polimer tymochi-
nonu  hamujący uwalnianie hista-
miny (przydatny dla alergików i 
astmatyków). Zarówno olej, jak i 
nasiona wykazują też działanie 
przeciwnowotworowe, antybakte-

ryjne, przeciwpasożytnicze, norma-
lizujące ciśnienie tętnicze i zapo-
biegające odkładaniu się lipidów w 
naczyniach krwionośnych, zmniej-
szające ryzyko zakrzepów i zato-
rów. 
      Olej z czarnuszki został zbada-
ny w ramach walki z aktualną po-
wszechną infekcją wirusową przez 

badaczy z Arabii Saudyjskiej, zaś 
wyniki opublikowano w piśmie 
„Complementary Therapies in Me-
decine” we wrześniu 2021 r.  
      Badacze zaobserwowali, że 
dawka 500 mg oleju z czarnuszki 

podawana dwa razy dziennie u cho-

rych z lekkimi objawami skraca 

prawie o połowę czas powrotu do 
zdrowia. 

      Olej z czarnuszki pomaga rów-
nież w dolegliwościach układu po-
karmowego (niestrawność) oraz w 
chorobach skóry (trądzik, łuszczy-
ca, łupież). Czarnuszka wspiera 
również doskonale układ immuno-
logiczny. 

https://dziecisawazne.pl/11-

niesamowitych-wlasciwosci-oleju-

czarnuszki/ 

https://www.ekologia.pl/zdrowie/

witaminy-i-suplementy/olej-z-

czarnuszki-wlasciwosci-i-dzialanie-

jak-stosowac-olej-z-

czarnuszki,21658.html 

https://www.hipokratesa.pl/olej-z-

czarnuszki-zdrowotne-wlasciwosci-

oleju-z-czarnuszki.html 

 

      Wiesiołek występuje w wielu 
gatunkach, ale najczęściej wyko-

rzystywany w celach leczniczych 

jest wiesiołek dwuletni (Oenothera 
biennis). Surowcem są nasiona, z 
których tłoczy się olej bogaty w 
niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe. W ziołolecznictwie 
surowcem są też suszone liście 
wiesiołka. Głównym składnikiem 
oleju z wiesiołka są nienasycone 
kwasy tłuszczowe z grupy omega-6 

(kwas linolowy), które stanowią 
około 70% zawartości kwasów 
tłuszczowych, w tym około 10% 
rzadko występującego w żywności 
kwasu gamma-linolowego. Kwas 

gamma linolowy jest tym bardziej 

cennym składnikiem, że jego synte-
za w organizmie często przebiega 
słabo z powodu istniejących w or-
ganizmie zaburzeń metabolicznych 
i u osob starszych. 

https://wylecz.to/ziola/wiesiolek-na

-skore-i-plodnosc-wlasciwosci-

zastosowanie-dawkowanie-i-

przeciwwskazania/ 

https://sekrety-zdrowia.org/

wiesiolek-dobry-na-wszystko/ 

https://www.poradnikzdrowie.pl/

diety-i-zywienie/odchudzanie/cla-

sprzezony-kwas-linolowy-

wlasciwosci-naturalne-zrodla-i-

suplementy-aa-82PF-Wpzc-

vrJc.html 

https://www.ekologia.pl/zdrowie/

witaminy-i-suplementy/olej-z-

wiesiolka-wlasciwosci-i-dzialanie-

jak-stosowac-olej-z-

wiesiolka,21621.html 

      Badania wykazały korzystny 
wpływ suplementacji olejem z wie-
siołka na obniżenie ryzyka wystą-
pienia miażdżycy, cukrzycy, choro-
by Raynaud’a, problemów skór-
nych, alergii i innych. Olej z wie-

siołka reguluje poziom cholestero-
lu, reguluje ciśnienie tętnicze, za-
pobiega zakrzepom krwi, łagodzi 
syndrom przedmiesiączkowy oraz 
przerost prostaty i korzystnie wpły-
wa na wątrobę. 
      Przy stosowaniu suplementacji 

olejem z wiesiołka należy też brać 
pod uwagę jego właściwości prze-
ciwzakrzepowe, co jest istotne w 

przypadku zażywania leków roz-
rzedzających krew, a także plano-
wanych zabiegów chirurgicznych. 
 

      Olejek CBD – kannabidiol - 

pochodzi z kwiatostanów konopii 

siewnych (Cannabis sativa L. Var 

sativa), nazywanych też włóknisty-
mi.  

      Konopie występuje w dwóch 
odmianach. Oprócz konopii siew-
nych uprawia się też konopie indyj-
skie, będące źródłem substancji 
psychoaktywnej THC. Obie rośliny 
różnią się pod względem składni-
ków oraz właściwości, ale też róż-
nią się wyglądem. Konopie siewne 
jest wysoką rośliną dorastającą do 6 
m., zaś konopie indyjskie to roślina 
niska i gęsto ulistniona. I przez 
długi czas utrzymywała się nieja-
sność i mylne pojęcie, dotyczące 

właściwości obu roślin. Od roku 
2015 przeprowadzono wiele badań 
nad właściwościami CBD, które 
wykazały szereg korzyści zdrowot-
nych tej substancji, zaś od roku 
2017 kannabidiol CBD jest dostęp-
ny w sprzedaży (ze względu na 
wysoki popyt można spotkać po-
dróbki, zaś produkt dobrej jakości 
powinien mieć certyfikat). Konopie 

siewne zawierające CBD  zostało 
zrehabilitowane, jako roślina niepo-
siadająca właściwości psychoak-
tywnych, lecz przeciwnie, cenne 

właściwości prozdrowotne o roz-
licznych zastosowaniach. Przede 

wszystkim cannabidiol CBD może 
służyć jako silny środek wzmacnia-
jący układ odpornościowy, zwal-
czający stany zapalne i stres oksy-
dacyjny. Poza tym, jest pomocnym 

środkiem przeciwbólowym (np w 
bólach reumatycznych), reguluje 
glikemię i insulinoodporność, łago-
dzi symptomy stwardnienia rozsia-

nego,  choroby Crohna, a także 
Alzheimera oraz poprawia jakość 
snu i przynosi ulgę w stanach lęko-
wych. Obiecujące wyniki uzyskano 
też w leczeniu zespołu stresu pour-
azowego. 

      Poza CBD w konopiach wystę-
puje dodatkowo ponad sto innych 

kannabinoidów oraz innych ko-
rzystnych dla zdrowia substancji. 

Kannabinoidy nie tylko mogą być 
dostarczane, jako suplement diety, 

lecz sam organizm wytwarza na 

swoje potrzeby własne kannabinoi-
dy, które utrzymują organizm w 
stanie równowagi (homeostaza), w 
czym bierze udział układ kannabi-
noidowy, składający się między 
innymi z receptorów kannabinoido-
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Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo–Mostowych S.A.  

w Szamotułach 

 

Oferta handlowa 

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

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

 

Dostępne frakcje: 
0,0 – 1,2 mm 

 

Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych 

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

(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne), 

budownictwo sportowe, 

budownictwo o specjalnych właściwościach 

(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia, 

elewacji, posadzki przemysłowe) 
odlewnictwo 

zoologia 

ogrodnictwo 
 

Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach : 

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg 

możliwość odbioru luzem  
 

Zamówienia  przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003, 

e-mail: prdmsa@prdmsa.pl 
 

wych rozmieszczonych w wielu 

narządach. Organizm ludzki jest 
więc „zaprogramowany” na koope-
racje ze strony układu kannabinoi-
dowego.  

https://www.ekologia.pl/zdrowie/

witaminy-i-suplementy/olejek-cbd-

macerat-jakie-dobrodziejstwa-

posiada-w-sobie-czy-warto-go-

stosowac,27985.html 

https://www.medonet.pl/cbd--co-to-

jest--dzialanie--dawkowanie-i-

wlasciwosci-olejku-

cbd,artykul,49022428.html 

 

      Rokitnik (Hippophae rhamnoi-

des L.), to krzew wydający owoce, 
w których miąższu występują nie 
tylko witaminy, sole mineralne i 

przeciwutleniacze (beta-karoten w 

ilości przewyższającej ilości w in-
nych roślinach), ale są to jedne z 
rzadkich owoców zawierających w 
miąższu również tłuszcze (kwasy 
tłuszczowe) z grupy omega-6, ome-

ga-9 oraz omega-7.  

      Kwasy tłuszczowe omega-7 są 
jeszcze mało znaną substancją, lecz 
badania wykazały, że kryją w sobie 
wiele zalet zdrowotnych. Jest to 

grupa składająca się z trzech rodza-
jów kwasów tłuszczowych, zaś 
wśród nich uwagę badaczy przycią-
gnął szczególnie dominujący wśród 
nich: kwas palmitooleinowy. 

      Kwasy omega-7, a szczególnie 
kwas palmitooleinowy, odgrywają 
ważną rolę w regulacji procesów 
metabolicznych. Okazuje się, że są 
korzystne w przypadku chorób 
układu krążenia, cukrzycy 
(redukują poziom glukozy i triglice-
rydów we krwi), podwyższonego 
cholesterolu, nadciśnienia. Posiada-
ją działanie przeciwzapalne, obniża-

Ciąg dalszy ze s.66 
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Tłuszcze roślinne 

a zdrowie 
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ją poziom białka C-reaktywnego i 

stresu oksydacyjnego. Wykazują 
działanie przeciwzakrzepowe, a 
nawet przeciwnowotworowe. W 

kosmetyce stosowane są z dobrym 
skutkiem w leczeniu problemów 
skórnych: trądziku, egzemy, przy-
spieszają gojenie ran, regenerują 
skórę po oparzeniach, itp. 
      Ale to jeszcze nie wszystko, 

gdyż kwas palmitooleinowy w oleju 
z rokitnika zidentyfikowano, jako 

substancję o działaniu podobnym 
do hormonalnego w obrębie tkanek, 
pozwalającym na optymalną gospo-
darkę energetyczną w organizmie 
poprzez adekwatną komunikację 
między tkankami.        
      W konsekwencji, to właśnie 
tkanka tłuszczowa staje się lepiej 
wykorzystywana, jako źródło ener-
gii, co ułatwia osiąganie lepszych 
wyników w trakcie wykonywania 
wysiłku fizycznego (np. w sporcie), 
a także do utrzymania prawidłowej 
wagi ciała (efekt odchudzający). 
      Olej z rokitnika stosuje się też 
jako suplement diety, przy czym 

można stosować zarówno sok z 
rokitnika (gdyż sok zawiera wyma-
gane tłuszcze), jak i olej z nasion. 
Ze względu na właściwości prze-
ciwzakrzepowe i możliwość reakcji 
z lekami, suplementacje należy 
skonsultować z lekarzem. 
https://www.ekologia.pl/zdrowie/

witaminy-i-suplementy/olejek-

rokitnikowy-wlasciwosci-i-

dzialanie-jak-stosowac-olejek-

rokitnikowy,27843.html 

 

      Rącznik pospolity (Ricinus 

communis) nazywany jest także 
„dłonią Chrystusa” (Palmae Christi) 
ze względu na wygląd liści tej rośli-
ny. Nasiona rącznika są surowcem 
do produkcji oleju rycynowego, 

który jest gęstą, bezbarwną lub ja-
snożółtą cieczą. Olej wytłaczany 
jest na zimno i poddawany proceso-

wi usuwania substancji toksycznej – 

toksoalbuminy.  

      Olej rycynowy znany był i sto-
sowany już w starożytności w In-
diach i Egipcie. Ślady nasion rącz-
nika odnaleziono w egipskich gro-

bach datowanych na 4 tysiące lat 
p.n.e. 

      Ale jeszcze niedawno należał do 
popularnych środków leczniczych 
w medycynie ludowej w innych 

krajach. Słynny uzdrowiciel i jasno-
widz Edgar Cayce (1877-1945 r.) 

polecał stosowanie oleju rycynowe-
go do leczenia wielu dolegliwości. 
      Olej rycynowy używany był 
najczęściej w postaci okładów na 
chore miejsca. Obserwacje klinicz-

ne wykazały, że okłady z oleju ry-
cynowego znacznie wzmacniają 
układ immunologiczny 
(mechanizmy obronne) przez sty-

mulację wytwarzania przez orga-
nizm limfocytów T, czyli komórek 

zwalczających patogeny. 
Przypuszcza się, że olej 
rycynowy pobudza obieg 

limfatyczny usuwający 
toksyny z chorych miejsc 

i to z całego organizmu. 
      Olej rycynowy w for-

mie okładów znalazł za-
stosowanie w leczeniu 

dolegliwości zarówno 
zewnętrznych, jak i we-
wnętrznych takich, jak: 
- choroby układu pokar-
mowego (wrzody żołąd-
ka, dwunastnicy, zapale-

nia jelita grubego, zapale-

nia woreczka żółciowego, 
hemoroidy, zapalenie 

wyrostka robaczkowego, 

niezidentyfikowane bóle 
brzucha, itp); 

- zaparcia: olej jest trady-

cyjnym środkiem prze-
czyszczającym; 
- choroby kobiece (cysty, zapalenia 

organów rozrodczych, krwotoki 
miesiączkowe); 
- choroby skórne (grzybice, kaszaki, 
brodawki, czyraki, trudno gojące się 
rany, itp); 

- bóle w obrębie układu kostno-

stawowego (zwichnięcia, stłucze-
nia, bóle kręgosłupa,itp); 
- podrażnienia spojówek, szumy 
uszne, itp 

      Ponadto olej rycynowy jest sze-

roko stosowany w kosmetyce do 

pielęgnacji skóry, włosów, brwi i 
paznokci. 

      Przeciwwskazaniami są: ciąża, 
miesiączka i leki przeczyszczające. 
https://rytmynatury.pl/olej-

rycynowy/ 

 

      Natura dostarcza pod dostat-

kiem substancji wspomagajacych 

zdrowie, a nawet takich, które roz-
sądnie stosowane mogą zdrowie 
przywrócić. Ale autorka nie udziela 
porad zdrowotnych, tylko przedsta-

wia swoje poglądy w określonych 
kwestiach. 

     

    

 Tekst i fot: 

Edwige Pietruch 

Paryż 

Francja 
  

Oleje na zimno tłoczone. 
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      W październiku tempo 
wzrostu cen sięgnęło 6,8 proc., 
co jest dynamiką niewidzianą 
od pierwszej połowy 2001 ro-
ku. Choć mieliśmy do czynie-
nia z dwiema podwyżkami 
stóp procentowych, to i tak 
pozostają one dużo niższe niż 
stopa rynkowa (WIBOR) i 

niższe od inflacji. Ponieważ 
skala obu podwyżek była za-
skoczeniem dla rynku, do-

świadczyliśmy historycznie 
największej przeceny na ryn-
ku obligacji, zwłaszcza długo-
terminowych, i osłabienia zło-
tego. Na razie jednak perspek-

tywy dla gospodarki pozostają 
pozytywne. 
      Tuż przed podniesieniem 
stóp prezes NBP i przewodni-
czący RPP, prof. Adam Glapiń-
ski, zapewniał, że podwyżek nie 

będzie, ponieważ inflacja ma 
charakter podażowy. To ozna-
cza, że nie zależy od decyzji 
Rady, bo wynika z globalnych 

czynników. 
      Czynniki podażowe są oczy-
wiście obecne, a zalicza się do 
nich wzrost cen energii czy pa-

liw. W październiku paliwa do 
prywatnych środków transportu 
były droższe o 33,9 proc. rok do 
roku, opał – o 18,3 proc., a gaz 

– o 16,1 proc. Jednocześnie jed-
nak z powodu wprowadzenia do 

gospodarek ogromnej ilości pie-
niędzy i odroczonych przez pan-
demię zakupów powstał zwięk-
szony popyt ze strony konsu-

mentów. W efekcie drożeje tak-
że żywność (co częściowo rów-
nież jest zjawiskiem global-
nym), ale rośnie też inflacja ba-
zowa. Dane NBP wskazują, że 
w październiku wyniosła ona 

4,5 proc., czyli znacznie powy-

żej celu Rady Polityki Pienięż-
nej (2,5 proc. z odchyleniami o 

1 pkt proc. w górę i w dół). Z 
kolei w 2022 roku oczekiwana 

jest inflacja CPI powyżej 5 
proc., z czego w pierwszych 

miesiącach roku wyniesie ok. 7–
8 proc. 

      Społeczeństwo oczywiście 
dostrzega rosnące ceny, w 
związku z czym pojawia się co-
raz więcej żądań płacowych. W 
ostatnich miesiącach pensje ro-
sną ok. 8–9 proc. r/r i nic nie 

wskazuje na to, że ta dynamika 
będzie istotnie hamować – przy-

pomina Aleksander Szymerski. 

– W ten sposób nakręca się tak 
zwana spirala cenowo-płacowa: 
ceny rosną, więc pracownicy 
domagają się podwyżek, pod-
wyżki oznaczają wyższe koszty 
dla przedsiębiorstw, co wymu-

Ciąg dalszy ze s.1  

Stopy procentowe mogą 

wzrosnąć o 1,5 pkt proc. 



Nr 12 (112) Wieści Światowe 01 grudnia 2021 r.           czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            str. 71                                           

sza kolejne wzrosty cen itd. To 

powoduje, że pierwotne przy-
czyny inflacji tracą stopniowo 
na znaczeniu, gdyż ta zaczyna 
sama się nakręcać. 
      Z wysoką inflacją zmagają 
się także inne państwa europej-
skie oraz Stany Zjednoczone. W 

związku z tym banki centralne 
podnoszą stopy procentowe. W 
Czechach od marca do paździer-
nika podwyżki sięgnęły 125 pb., 
na taką samą podwyżkę tamtej-
szy bank zdecydował się rów-
nież w listopadzie (do 2,75 
proc.). Węgrzy przez serię regu-
larnych podwyżek doszli do 
poziomu 2,1 proc. 

      Efektem wysokiej inflacji w 

Polsce i nieprzejrzystej komuni-

kacji banku centralnego z ryn-

kiem jest osłabienie złotego, 
zwłaszcza do dolara – od po-

czątku roku polska waluta stra-
ciła do amerykańskiej niemal 11 
proc., a do euro tylko nieco po-

nad 3 proc. Umocnienie amery-

kańskiej waluty względem euro-

pejskiej wynika z faktu, że za-
cieśnianie polityki pieniężnej, 
czyli ograniczenie skupu obliga-

cji czy wreszcie podwyżki stóp 
procentowych, spodziewane jest 

wcześniej w Stanach Zjedno-
czonych niż w strefie euro. 
      Kolejnym skutkiem jest za-

mieszanie na rynku obligacji. 

Szybkie i wyższe od spodziewa-
nych podwyżki stóp procento-
wych spowodowały straty fun-
duszy obligacji w październiku, 
i to nie tylko tych stałokupono-
wych i długoterminowych, ale 
także krótkoterminowych o 
zmiennym oprocentowaniu. 

– Fundusze musiały sprzedawać 
papiery na relatywnie mało 
płynnym rynku, co oczywiście 
pogłębiło spadki. W samym 
październiku z funduszy wypły-
nęło netto ponad 3 mld zł [dane 
dla całego rynku – red.] – mówi 
zarządzający funduszami Gene-
rali Investments TFI. – W efek-

cie cena obligacji załamała się 
pod ciężarem podaży. Najdłuż-

sze obligacje zmiennokuponowe 

straciły od początku październi-
ka mniej więcej 2–2,5 proc. By-

ła to potężna przecena, która nie 
ma żadnego fundamentalnego 
uzasadnienia poza przejścio-
wym brakiem płynności. Obec-
nie więc są to bardzo atrakcyjne 
papiery, gdyż nie dość, że 
sprzedawane są z dużym dys-
kontem, to jeszcze systematycz-

nie rośnie ich oprocentowanie. 
      Na razie perspektywy dla 

polskiej gospodarki pozostają 
pozytywne. W trzecim kwartale 

wzrost PKB wyniósł 5,1 proc. r/
r, wyraźnie powyżej oczekiwań 
analityków. Według prognozy 
Komisji Europejskiej w przy-

szłym roku ma on wynieść 5,2 
proc. To głównie zasługa oży-
wionej konsumpcji oraz wzrostu 

płac o ok. 10 proc. r/
r.   (newseria.pl) 
 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Dążenie do neutralności 
klimatycznej wymaga ambit-

nych, spójnych działań we 
wszystkich sektorach gospo-

darki. Jest to zarówno elek-
troenergetyka, ciepłownictwo, 
przemysł, transport, budow-
nictwo jak i wiele innych sek-

torów, które w sposób pośred-
ni albo bezpośredni tą trans-
formacją są dotknięte. Wyma-
ga to nie tylko dokumentów 
strategicznych, które w więk-
szości już są, ale też konse-

kwentnych działań i projek-
tów realizowanych  biznesowo, 

projektowo, ze swoja struktu-

rą i dobrze przypisaną odpo-
wiedzialnością. O wyzwaniach 
dotyczących transformacji 
energetycznej, która czeka 
Polskę w najbliższych latach, 
debatowali uczestnicy  34. 

Konferencja Energetyczna 

EuroPOWER & 4. OZE PO-

WER. 
      Podczas dwudniowego wy-

darzenia niemal pół tysiąca 
uczestników wysłuchało online 

merytorycznych wystąpień oraz 
debat z udziałem kluczowych 
przedstawicieli branży, porusza-
jących najpilniejsze zagadnienia 
dotyczące sektora energetyczne-
go w Polsce. Podczas debaty 

inauguracyjnej eksperci dysku-

towali na temat strategii trans-

formacji energetycznej i dążenia 
do neutralności klimatycznej. 
Poruszone zostały zagadnienia 
dotyczące m.in. zrównoważone-
go rozwoju, neutralności klima-
tycznej oraz wyzwań związa-
nych z zapewnieniem bezpie-

 

EuroPOWER i OZE POWER: 

transformacja energetyczna i dążenie 

do neutralności klimatycznej 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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czeństwa dostaw energii. Jed-
nym z tych kluczowych doku-

mentów, w tym zakresie jest 
Polityka energetyczna Polski do 

2040 r. – dokument komplekso-

wy podlegający długiemu okre-
sowi pracy i ewaluacji. 

      Jedno z ważniejszych wy-
zwań jakie dzisiaj przez nami 
stoją to oczywiście transforma-
cja, ale sprawiedliwa transfor-

macja, do której Polska przeko-
nuje od dłuższego czasu. To po-
jęcie wybrzmiało w roku bardzo 
mocno na COP26 w 

Glasgow.  Kilka lat temu w de-

bacie publicznej to pojęcie było 
bardzo marginalne, dzisiaj jest 

jednym z podstawowych ele-

mentów, które się pojawia zaraz 
po słowie transformacja. O ile 
oczywiście transformacja daje 
nam niezwykłe szanse i możli-
wości rozwoju osiągnięcia neu-

tralności klimatycznej, transfor-
macji technologicznej, nie mo-

żemy w tym procesie transfor-
macji zapominać o tych, którzy 
mogą stać się ofiarami tej trans-
formacji, więc należy ją prze-
prowadzać w taki sposób, żeby 
takich grup i takich osób nie 
było” – mówiła minister Anna 

Moskwa podczas otwarcia Eu-

roPOWER. 

      W ramach 34. Konferencji 

Energetycznej EuroPOWER & 

4. OZE POWER wręczone zo-
stały dwa wyróżnienia. Jedno 
dla spółki PGNiG Obrót Deta-
liczny za wkład w rozwój go-
spodarki cyfrowej – nagrodę 
odebrał Henryk Mucha, prezes 
zarządu. Drugie  wyróżnienie 
dla ministra Jacka Ozdoby, se-

kretarza stanu w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska, za podję-
cie działań w obszarze ciepłow-

nictwa systemowego, którego 
sprawom po raz pierwszy nada-

no należny priorytet, poprzez 
ustanowienie w ramach Mini-

sterstwa Klimatu i Środowiska 
dedykowanego Departamentu 

Ciepłownictwa. 
      Podczas kolejnych paneli 

przeanalizowano OZE w kon-

tekście rozwoju i konkurencyj-
ności polskiej gospodarki. Omó-
wione zostały kwestie dotyczące 
m.in. potencjału społecznego i 
gospodarczego OZE, zwiększo-
nych celów redukcji gazów cie-
plarnianych, wykorzystania wo-

doru w energetyce i transporcie, 

Offshore Sector Deal oraz roz-

woju dużych farm fotowoltaicz-
nych. Nie zabrakło także zagad-
nień związanych z polskim mik-
sem energetycznym oraz moder-

nizacją i rozbudową sieci dystry-
bucyjnych. 
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      Drugi dzień konferencji 
wyłonił tematy dotyczące po-
tencjału energetycznego i go-
spodarczego polskiego wiatru. 

Poruszono wątki takie jak 
m.in.: nowe regulacje dla mor-

skich farm wiatrowych, wyzwa-

nia w tworzeniu łańcucha do-
staw dla nowych inwestycji, 

współpraca państw w rejonie 
morza bałtyckiego i północne-
go. Przeanalizowano również 

perspektywy transformacji cy-

frowej polskiej elektroenergety-

ki – uwarunkowania transfor-

macji cyfrowej w energetyce, 

wykorzystanie nowoczesnych 

technologii, wyzwania i korzy-

ści związane z wdrażaniem 
chmury w przedsiębiorstwach 
energetycznych. W kolejnych 

panelach eksperci skupili się na 
kierunkach rozwoju technologii 

wodorowych, nowoczesnych 

przedsiębiorstwach energetycz-
nych, zagadnieniach związa-
nych z energetyką obywatelską, 
lokalną i rozproszoną oraz sys-
temach i regionalizacji wspar-

cia transformacji energetycznej. 

Więcej na www.mmcpolska.pl. 

 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Wodorowa huta w 

Szwecji, włoskie super-
wydajne moduły PV, 
francuski bezemisyjny 

cement, metanol z bio-

odpadów w Belgii – to 

pierwsi zwycięzcy kon-
kursu na duże dotacje z 
nowego unijnego Fun-

duszu Innowacji. Polski 

projekt zbudowania 

ogromnego magazynu 

energii w Żarnowcu na 
razie odpadł, ale ma 
szanse w drugiej run-

dzie 

 
      Fundusz Innowacyjny to 

obecnie jeden z największych 
programów finansowania 
technologii niskoemisyjnych, 

takich jak magazyny energii, 

innowacyjne projekty pro-

dukcji zielonej energii czy 

technologie wychwytywania i 

wykorzystywania CO2. Za-

stąpił wcześniejszy program 
NER300. 

      Pieniądze są dzielone 
przez dwie ścieżki – na pro-

jekty małe, o wartości 2.5- 

7,5 mln euro oraz na projekty 

duże. Wsparcie przyznaje 
bezpośrednio Europejska 
Agencja Wykonawcza ds. 

Klimatu, Infrastruktury i Śro-
dowiska (CINEA). Natomiast 

Europejski Bank Inwestycyj-

ny zapewnia pomoc technicz-

ną tym projektom, które nie 
są jeszcze gotowe do pełnego 
wdrożenia. Zgłaszane są pro-
jekty realizowane przez 

wszystkie kraje członkowskie 
Unii Europejskiej, jak rów-
nież Islandii i Norwegii. 
      Wybór wielkoskalowych 
projektów do dofinansowania 
trwał ponad rok. Zgłosiło się 
wielu chętnych, z 311 zgło-
szeń Komisja Europejska wy-
brała w marcu tego roku do 
pełnego zaprezentowania 
70  projektów, z czego 66 

przeszło ocenę. Z nich osta-
tecznie tylko 7 przyznano do-

tacje przekraczające 1,1 mld 
euro. Kolejne 15 projektów 
dostanie wsparcie na rozwój z 
Europejskiego Banku Inwe-

stycyjnego z myślą o ewentu-
alnym ponownym składaniu 
wniosków w ramach przy-
szłych konkursów do Fundu-
szu Innowacyjnego. 

      W żadnej z tych grup nie 
ma projektu z Polski. Polska 

Grupa Energetyczna starała 
się o dofinansowanie w Żar-
nowcu dużego magazynu 
energii opartego na bateriach 

litowo-jonowych. Projekt 

CHEST o mocy 205 MW i 

pojemności 820 MWh był w 
marcowej grupie wybranych, 

jednak ostatecznie nie dostał 
dotacji. Spółka poinformowa-
ła portal WysokieNapiecie.pl, 
że teraz analizuje argumenty 
Komisji Europejskiej i rozwa-

ża tryb odwoławczy. 
      KE ogłosiła już drugi na-
bór 26 października z termi-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Miliard euro wesprze nowe pomysły 

na bezemisyjną energetykę i przemysł 

http://www.mmcpolska.pl
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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nem składania wniosków do 
3 marca 2022 r. Zachęca 
wszystkie projekty, które nie 
powiodły się w pierwszej tu-
rze, do ponownego składania 
wniosków. Budżet to 1,5 mld 
euro. 

       Skłodowska        Jakie 

branże obejmują wybrane 

do dofinansowania projek-

ty? Czy europejskie moduły 
i ogniwa fotowoltaiczne no-

wej generacji dostaną dota-
cję? Na jakie projekty do-
stała pieniądze Polska? O 

tym w dalszej części artyku-
łu na portalu WysokieNa-
piecie.pl     LINK: https://

wysokienapiecie.pl/42404-

miliard-euro-wesprze-nowe

-pomysly-na-bezemisyjna-

energetyke-przemysl/#dalej 
 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      29 listopada 2021 r. udo-

stępniona do ruchu została 
pierwsza, lewa jezdnia obwod-

nicy Tomaszowa Lubelskiego w 

ciągu drogi ekspresowej S17. 
Kierowcy mają do dyspozycji 
prawie 10 km nowej drogi, po 

jednym pasie w każdym kierun-
ku.  

  

      Obwodnica przebiega po 

wschodniej stronie Tomaszowa 

Lubelskiego. Pierwsza nitka 

przejmie ruch tranzytowy, w 

tym m. in. ciężarówki jadące w 
kierunku Hrebennego czy Za-

mościa, a także część ruchu lo-
kalnego. Ostatnie badanie prze-

prowadzone w ramach General-

nego Pomiaru Ruchu 2020/21 

wykazało, że przez Tomaszów 
Lubelski przejeżdża średnio 18 
tys. pojazdów w ciągu doby.  
  

      Dzięki nowej drodze miesz-
kańcy miasta odetchną od spalin 
i korków, a poziom bezpieczeń-
stwa na ulicach tego miasta zna-

cząco się poprawi. W budowie 
jest już druga jezdnia obwodni-
cy. Jest to element drogi ekspre-

sowej S17, którego realizacja 
została wpisana do rządowego 
Programu Budowy Dróg Krajo-
wych w 2017 r. Docelowo droga 

S17 połączy Warszawę, Lublin, 
Krasnystaw, Zamość i Toma-
szów Lubelski z granicą polsko-

ukraińską w Hrebennem – po-

wiedział wiceminister infra-
struktury Rafał Weber. 

  

      Budowa obwodnicy rozpo-

częła się wiosną 2019 r. Zgod-
nie z planem prace zakończą się 
w 2022 r. Pierwotnie budowa 

drugiej jezdni planowana była 
na lata 2025-2026. Podpisanie w 

ubiegłym roku aneksu z obec-
nym wykonawcą na zaprojekto-
wanie i budowę drugiej jezdni 
obwodnicy Tomaszowa Lubel-

skiego pozwoli przyspieszyć 
udostępnienie pełnego przekroju 
trasy o co najmniej trzy lata.  

  

      W ramach inwestycji po-

wstało 14 obiektów inżynier-
skich, w tym sześć wiaduktów 
pełniących dodatkowo funkcję 
przejść dla zwierząt średnich i 
małych, drogi do obsługi ruchu 

 

Pierwsza jezdnia ekspresowej obwodnicy 

Tomaszowa Lubelskiego otwarta 
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lokalnego oraz urządzenia 
ochrony środowiska.  
      Wybudowane również zosta-
ły dwa węzły drogowe: Toma-
szów Lubelski Północ na skrzy-
żowaniu z drogą wojewódzką nr 
850 i węzeł Tomaszów Lubelski 
Południe na włączeniu do 
DK17.  

  

      Ze względu na prowadzone 
prace przy budowie drugiej 

(prawej) jezdni, trasa została 
udostępniona na zasadzie tym-
czasowej organizacji ruchu, z 

ograniczeniem prędkości do 70 
km/h, natomiast w rejonie Kolo-

nii Łaszczówka i wiaduktu w 
ciągu ul. Tomaszowskiej, gdzie 
jest wyjazd i wjazd na budowę, 
do 40 km/h. 

  

      Inwestycja została dofinan-
sowana ze środków UE 
(Program Operacyjny Infrastruk-

tura i Środowisko) kwotą ok. 
140 mln zł. 
 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      26 listopada 2021 r. spółka 
Polskie Promy, której udzia-
łowcami są Skarb Państwa 
oraz Polska Żegluga Morska, 
podpisała kontrakt z Gdańską 
Stocznią Remontową na budo-
wę trzech promów. Dwa z nich 
będą pływać w spółce Unity 
Line z Grupy PŻM, natomiast 
trzeci w Polskiej Żegludze Bał-
tyckiej. Podpisano również list 
intencyjny na czwartą jednost-
kę, która stanowi opcję otwar-
tą. 
  

      Zawarty kontrakt o wartości 
kilku miliardów złotych, jest 
największą umową inwestycyjną 
podpisaną pomiędzy rodzimym 
inwestorem a polską stocznią od 
co najmniej trzydziestu lat. Bu-

dowa nowych promów typu ro-

pax, które mają obsługiwać linie 
polsko-skandynawskie, to ważna 
wiadomość nie tylko dla pol-
skiej gospodarki, ale również dla 
gospodarek wszystkich państw 
leżących wzdłuż korytarza trans-
portowego Bałtyk–Adriatyk. 

Ponad trzy czwarte towarów 
przewożonych przez promy Uni-
ty Line to ładunki pochodzące 

właśnie ze środkowej i połu-
dniowej części Europy – powie-

dział wiceminister infrastruktury 
Marek Gróbarczyk. 
  

      Ro-paxy, które wykona 
„Remontowa” to nowoczesne i 
ekologiczne jednostki dostoso-

wane zarówno do oczekiwań 
rynku, wymagań konkurencji, 
jak i do nowych, coraz bardziej 

restrykcyjnych, przepisów Mię-
dzynarodowej Organizacji Mor-

skiej oraz Unii Europejskiej.  

  

      Promy będą napędzane czte-
rema silnikami LNG typu dual-

fuel ze wspomaganiem bateryj-

nym, zasilanych skroplonym 

gazem ziemnym oraz paliwem 

typu diesel, używanym do ini-
cjacji zapłonu. Zamiast konwen-
cjonalnych śrub napędowych, 
każdy prom będzie wyposażony 
w dwa pędniki azymutalne na 
rufie oraz dwa stery strumienio-

we na dziobie, co usprawni ma-

newrowanie w portach. Napęd 
LNG, który będzie zastosowany 
na nowych promach ograniczy 

emisję CO2 o około jedną 
czwartą w stosunku do tradycyj-

nego napędu stosowanego obec-
nie w żegludze. 
  

      Nowe promy będą obsługi-
wały połączenia między Świno-
ujściem a południową Skandy-
nawią. To bardzo perspekty-
wiczny rynek, który w segmen-
cie cargo od wielu lat jest bar-

dzo stabilny, z coroczną lekką 
tendencją wzrostową. Planowa-
ne do realizacji lub już realizo-
wane inwestycje infrastruktural-

ne po stronie polskiej, czyli do-

kończenie drogi ekspresowej S3, 
między Troszynem a Świnouj-
ściem, a także kompleksowa 
przebudowana samego termina-

lu promowego w Świnoujściu, 
będą dodatkowym impulsem dla 
rozwoju tego szlaku transporto-

wego. 

  

      Dwa nowe ro-paxy budowa-

ne dla spółki Unity Line z Gru-
py PŻM będą miały łączną linię 
ładunkową przekraczającą 8 
kilometrów, co odpowiada łącz-
nej linii ładunkowej obecnie 
eksploatowanych czterech pro-

mów: „Polonia”, „Skania”, 
„Wolin” oraz „Gryf”. Po wej-
ściu do służby jednostek zbudo-

 

Podpisano kontrakt na budowę 

promów dla polskich armatorów 
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      Bez technologii cyfro-

wych, takich jak chmura, 

nie da się przeprowadzić 
transformacji polskiej ener-

getyki. Dzięki niej będzie 
możliwe m.in. włączenie do 
sieci dystrybucji tysięcy 
prosumentów. 
„Rozwiązania chmurowe są 
bezpieczne” – zapewniał w 
trakcie debaty „Czy polska 
elektroenergetyka jest goto-

wa na cyfrową metamorfo-
zę?” Tomasz Niebylski, dy-
rektor sprzedaży w Micro-
soft. 
 

      „Cyfryzacja to kolejna faza 
rozwoju elektroenergetyki” –
powiedział Waldemar Skomu-
dek, wiceprezes zarządu ds. ope-
ratora, TAURON Dystrybucja. 

Według niego, wynika ona z 
rozwoju nauki, techniki. „Nie 
wyobrażam sobie, żeby rozwój 
sektora prosumenckiego można 
było >>ogarnąć<< z punktu wi-
dzenia technicznego, finansowe-

go, za pomocą urządzeń elektro-

nicznych, nie mówiąc już o pra-
cownikach zatrudnionych do 

prostych funkcji. Musi tu za-

działać obszar cyfryzacji odpo-
wiednio sprofilowanej i skon-

centrowanej m.in. na bezpie-

czeństwie” – mówił prezes Sko-
mudek. 

      Energetyka jest jednym z 

systemów infrastruktury kry-
tycznej państwa. Jej zabezpie-
czenie np. przed atakami hake-

rów jest niezbędne. Według 
„Polityki Energetycznej Polski 
do 2040 roku” transformacja 
tego obszaru będzie wymagała 
zainwestowania nawet 1,6 bilio-

na złotych. „Transformacja cy-
frowa to usługa, w której my 
jako IT powinniśmy oferować 
wiedzę, w jaki sposób jej doko-
nywać, a z drugiej strony, 
wspierać klienta w procesie re-
organizacji” – stwierdził Szy-
mon Ferens, wiceprezes zarządu 
PGE Systemy. 

      Jednak transformacja cyfro-

wa nie może polegać wyłącznie 
na zachłyśnięciu się technologią. 
„To ślepy zaułek. Trzeba zasta-
nowić się w jaki sposób nasza 

firma ma funkcjonować za 2, 3, 
5 lat kontekście pewnego oto-
czenia biznesowego, zmieniają-
cego się prawodawstwa, oczeki-
wań klientów. To budowanie 
pewnych procesów, modelu biz-
nesowego, strumieni przycho-

dów” – mówił Tomasz Niebyl-
ski, dyrektor sprzedaży w Mi-
crosoft. 

      Dopiero potem można prze-
myśleć, jak ten model zrealizo-
wać w oparciu o nowoczesne 
technologie. „Bez nowych tech-
nologii cyfrowych tej transfor-

macji się nie da zrobić. Pozosta-
nie na poziomie wizji, a jak po-

wiedział kiedyś Thomas Edison: 
Vision without execution is hal-

lucination” – dodał dyrektor 
Niebylski. („Wizja bez wdroże-
nia to halucynacja) 

 

      Wybór rozwiązań chmuro-
wych wydaje się naturalnym 
wyborem. „Chmura to przede 
wszystkim filozofia użycia, 
możliwość skorzystania z nieo-
graniczonych zasobów, możli-
wości w zależności od naszych 
potrzeb” – mówił dyrektor Nie-

 

Transformacji polskiej energetyki 

nie da się zrobić 

bez chmury 

wanych przez Gdańską Stocznię 
Remontową, promy obecnie 
kursujące będą stopniowo wyco-
fywane. Przerzucenie masy ła-
dunkowej z czterech jednostek 

na dwie oznacza nie tylko ko-

rzyści dla środowiska naturalne-
go, ale również znaczące pod-
niesienie konkurencyjności ce-
nowej dla armatora.  

  

      Wejście ro-paxów z 
„Remontowej” do eksploatacji 
będzie oznaczać zupełnie nowy 
rozdział w działalności polskiej 
żeglugi promowej. Natomiast 
dla krajowego przemysłu stocz-
niowego, nowoczesne i ekolo-

giczne ro-paxy będą stanowić 
znakomity produkt, który ma 

szanse zainteresować armatorów 
z całego świata i stać się przy-
szłą specjalizacją polskiej bran-
ży okrętowej. 
 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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bylski. Według niego, chmura 
daje możliwość skorzystania z 
nowoczesnych technologii w 

modelu usługowym. 
„Korzystam kiedy chcę, ile 
chcę. A to >>ile<< może się 
dynamicznie zmieniać. I co naj-
ważniejsze – chmura pozwala 

cały czas pozostać nam na 
>>topie<< technologicznym, bo 

rozwiązania chmurowe są cały 
czas rozwijane” – mówił dyrek-
tor sprzedaży w Microsoft. 
      Firmy energetyczne mogą 
wykorzystywać rozwiązania 
chmurowe np. do zarządzania 
danymi prosumentów – rozpro-

szonych producentów energii, 
którzy nadmiar wyprodukowa-
nego prądu mogą oddawać do 
ogólnodostępnych sieci przesy-
łowych. Kolejnym obszarem, 
gdzie te systemy się sprawdzą 
jest zarządzanie inteligentnymi 
licznikami zdalnego odczytu. 

Do 2028 roku, aż 80 proc. pol-
skich gospodarstw domowych 

ma zostać wyposażonych w tego 
typu urządzenia. 
 

      „Mając chmurę oraz techno-
logie dostępne w modelu sub-
skrypcyjnym i abonamentowym 

nie musimy się martwić o utrzy-
manie, skalowalność procesów 
biznesowych” – stwierdził Jacek 
Szczepański, wiceprezes Atende 
S.A. Zgodził się z nim Przemy-
sław Nogaj, business deve-
lopment director, z firmy Auto-

desk, według którego 
„transformacja biznesu jest nie-
możliwa bez chmury, to jest 
nasza perspektywa, nie tylko 

inżynierska”. 
      Dane przechowywane w 

chmurze muszą w szczególny 
sposób być chronione. Jednak 
jak przekonywali uczestnicy 

debaty „chmura jest bezpiecz-

nym rozwiązaniem”. „Każdego 
dnia ponad 8,5 tysiąca eksper-
tów Microsoft wspieranych 
przez algorytmy sztucznej inteli-

gencji analizuje 24 biliony sy-

gnałów z całego świata, aby jak 
najlepiej chronić dane, które są 
w chmurze przed wszelkimi ro-

dzajami ataków hakerskich z 
każdej strony. To są setki ata-
ków na sekundę. Takie zaawan-
sowane działania gwarantują 
najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa” – powiedział Tomasz Nie-
bylski, dyrektor sprzedaży w 
Microsoft. 

Źródło informacji: PAP Media-
Room 
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      Połączenie produkcji ener-
gii elektrycznej, ciepła oraz 
uzdatnionej wody za pomocą 
jednej, kompleksowej techno-

logii zakłada projekt Flow-
Char, realizowany przez ba-

daczki Politechniki Śląskiej. 
Pomysł ma przyczynić się do 
zapobiegania kryzysowi wod-

nemu związanemu z wyczer-
pywaniem się zasobów czystej 
wody. 
      Dwuletni projekt realizowa-

ny będzie przez dr inż. Agniesz-

 

Równoczesna produkcja czystej wody, 

energii elektrycznej i ciepła 
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      Jedna trzecia drewna w 

światowym obrocie pochodzi z 
nielegalnej wycinki – alarmu-

ją autorzy raportu ONZ. 
Dzięki technologii widzenia 
komputerowego można jed-
nak zidentyfikować indywidu-
alne cechy każdego drzewa i 
śledzić jego drogę w łańcuchu 
dostaw. Dzięki temu łatwiej 

będzie wykryć próby wprowa-
dzenia na rynek nielegalnie 

pozyskanego surowca. Tech-

nologia ta ma moc identyfiko-

wania także innych roślin, 
dzięki czemu może znaleźć 
zastosowanie również w prze-
myśle spożywczym – do tego, 

by klient mógł zweryfikować 
pochodzenie produktu na pół-
ce. 

      Rocznie wycinamy 15 mld 

drzew, a sadzimy ich 10 mld. 

Różnica jest więc duża. W ob-
rocie drewnem i produktami 

drewnianymi około 30 proc. 
towarów pochodzi z drzew, któ-
re zostały wycięte nielegalnie. I 
to jest olbrzymi problem, nie 

tylko pod względem przestęp-
czości, tylko też pod względem 
ochrony środowiska naszej pla-

 

Widzenie komputerowe pomaga 

w walce z nielegalną wycinką drzew 

kę Korus i mgr inż. Paulinę 
Wienchol z Katedry Techniki 

Cieplnej Politechniki Śląskiej. 
Wsparcie merytoryczne zade-

klarowali również naukowcy z 
Politechniki Wrocławskiej oraz 
SINTEF Energy Research, reno-

mowanego norweskiego instytu-

tu badawczego. 

      Skutecznym sposobem na 

złagodzenie zmian klimatu jest 
produkcja ciepła i energii elek-
trycznej z odnawialnych źródeł 
energii, na przykład na drodze 
konwersji termicznej, takiej jak 

zgazowanie biomasy. Ten znany 

już od lat proces zostanie zasto-
sowany również w projekcie 
FlowChar, w którym badana 
będzie możliwość zintegrowania 
zgazowania biomasy z produk-

cją czystej wody (poprzez meto-
dę „przepływowej dejonizacji 
pojemnościowej”) wody słona-
wej lub morskiej – informują 
twórcy projektu z Politechniki 
Śląskiej. 
      Koncepcja ta ma na celu 

zapobieganie kryzysowi wodne-

mu związanemu z wyczerpywa-
niem się zasobów czystej wody, 
który wraz globalnym ocieple-
niem jest obecnie jednym z naj-

poważniejszych problemów śro-

dowiskowych, z którymi ludz-
kość będzie musiała się zmie-
rzyć w nadchodzących latach. 
      Połączenie produkcji energii 
elektrycznej, ciepła oraz uzdat-
nionej wody jedną, komplekso-
wą technologią sprawdziłoby się 
w miejscach, w których podłą-
czenie mediów jest utrudnione. 
Rozwiązanie to byłoby szcze-
gólnie pożądane dla sektora rol-
niczego, który generuje znaczne 
ilości biomasy odpadowej, zu-
żywa sporo energii elektrycznej 
i ciepła procesowego, a jedno-
cześnie ma duże zapotrzebowa-
nie na wodę. Zastosowanie ta-
kiego systemu w gospodar-

stwach rolnych zlokalizowanych 

w pobliżu źródła wody słonawej 
lub morskiej pozwoliłoby im na 
uniezależnienie się od sieci 
energetycznej, wodociągowej 
oraz regularnych dostaw paliwa 

– czytamy w prasowym komu-

nikacie. 

      Koncepcja zintegrowanego 

systemu zgazowania i odsalania 

polega na tym, że karbonizat, 
czyli stały materiał powstający 
podczas konwersji biomasy, 

kierowany jest do instalacji 

oczyszczania wody, gdzie jony 

obecne w zasolonej wodzie ad-

sorbowane są na jego po-
wierzchni. Następnie nasycony 
jonami sodu karbonizat zawra-

cany jest do procesu zgazowa-

nia. Zaletą takiego rozwiązania 
jest zastąpienie komercyjnie 
produkowanego węgla aktywo-
wanego elektrodą z materiału 
półodpadowego, a także wyko-
rzystanie katalitycznych właści-
wości sodu do poprawienia 
sprawności procesu zgazowania. 
      Pierwsza część studium wy-
konalności proponowanej kon-
cepcji przewidziana jest w ra-

mach projektu FlowChar. Pro-

jekt został wyłoniony w drodze 
konkursu organizowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju Small Grant Scheme 

2020, finansowanego w ramach 

Norweskiego Mechanizmu Fi-

nansowego, na projekty badaw-

cze realizowane przez kobiety 

naukowców w obszarze nauk 
technicznych. 

PAP – Nauka w Polsce 
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nety – informuje w rozmowie z 

agencją Newseria Innowacje 
Swapan Chaudhuri z Deeplai. 

      Raport Banku Światowego i 
dane Interpolu wskazują, że 
proceder nielegalnej wycinki 

ma wartość ok. 150 mld dol. 
rocznie. W niektórych krajach 
przestępcy, często ze zorganizo-
wanych grup, odpowiadają za 
ponad 90 proc. procesu wycina-

nia lasów tropikalnych. Proce-
der ten ma nie tylko skutki go-

spodarcze, lecz także społeczne 
i ekologiczne. Walka z nim jest 

o tyle utrudniona, że często ma 
on charakter transgraniczny. 

      Walczymy z ociepleniem 

klimatu, walczymy z tym, co 

zaniedbaliśmy w przeszłości 
jako ludzie. Jednak jeżeli popa-
trzymy na to, czy śledzimy i 
weryfikujemy grupy, które się 
zajmują nielegalną wycinką 
drzew, to odpowiedź na dzisiaj 
jest: chcemy to robić, ale wysił-
ku za bardzo nie widać – ocenia 

Swapan Chaudhuri. – Nasz sys-

tem idzie w tym kierunku, żeby 
dać narzędzie do zidentyfiko-
wania każdego pojedynczego 
drzewa. 

Identyfikacja pochodzenia 

drewna 
      Rozwiązaniem umożliwiają-
cym identyfikowanie pochodze-

nia drewna jest dostarczane 

przez Deeplai narzędzie Pro-

ductFingerprint. Technologia 

oparta jest na widzeniu kompu-

terowym i przetwarzaniu zebra-

nych danych w postaci obrazów 
przez algorytmy sztucznej inte-

ligencji. Metoda działa na pod-
stawie schematów wykorzysty-
wanych w kryminalistyce. 

      Drzewa mają unikatowe 
linie papilarne. Ich analizę moż-
na przeprowadzać, badając za-
równo słoje, jak i korę. System 
obejmuje zeskanowanie w for-

macie 3D każdego drzewa w 
lesie i wysłanie obrazu. My ten 
obraz rozkładamy do odpowied-
niego formatu i później, po ana-
lizie kory w całym łańcuchu 
dystrybucji drewna, jesteśmy w 
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     Firma TIRU (wcześniej 
Dalkia Wastenergy) dołączyła 
do Grupy PAPREC wzmac-

niając tym samym jej kompe-
tencje w zakresie odzysku 

energii z odpadów komunal-
nych. W Polsce firma TIRU 

jest członkiem konsorcjum 
odpowiedzialnego za budowę i 
eksploatację Zakładu Ter-
micznego Przekształcania Od-
padów Port Czystej Energii w 
Gdańsku oraz za zaprojekto-
wanie, budowę i uruchomienie 
nowej instalacji – bloku ener-

getycznego o mocy 10 Mw, 

bazującego na paliwach z 
frakcji energetycznej odpadów 
komunalnych dla spółki 
MPGK Krosno. 

      Wywodząca się z Francji 
Grupa PAPREC jest liderem w 

obszarze recyklingu. Grupa 

działa w całym łańcuchu warto-
ści gospodarki odpadami: od 
zbiórki odpadów od klientów – 

lokalnych samorządów i przed-
siębiorstw – po sprzedaż surow-
ców odzyskanych poprzez recy-
kling, zarządzanie odpadami 
końcowymi i przetwarzanie od-
padów na energię. 
      Przejęcie firmy TIRU 
wzmocni kompetencje Grupy 

właśnie w tym ostatnim obsza-
rze. Jako podmiot działający w 
obszarze gospodarki o obiegu 

zamkniętym, TIRU oferuje peł-
ną gamę rozwiązań do odzysku 
w tym: produkcji energii, odzy-

sku biologicznego czy produkcji 

surowców z odpadów. Na po-
ziomie Grupy, TIRU wejdzie w 

skład oddziału PAPREC Ener-
gies zatrudniającej na całym 
świecie 1500 pracowników, 
przy rocznym obrocie 300 mi-

lionów euro. 
Globalne doświadczenie 

dla polskiego rynku 
      Firma TIRU realizuje obec-

nie w Polsce dwa projekty. W 

2018 r. firma weszła w skład 
konsorcjum odpowiedzialnego 

za zaprojektowanie, budowę i 
eksploatację w formule PPP Za-
kładu Termicznego Przekształ-
cania Odpadów Port Czystej 
Energii w Gdańsku. We wrze-
śniu 2021 firma, w ramach kon-
sorcjum kierowanego przez fir-

mę INSTAL WARSZAWA 

 

Firma TIRU dołącza 

do Grupy PAPREC 

stanie wskazać, czy dany bal 
drewniany jest tym pochodzą-
cym z danej wycinki, z danego 

lasu. Zdjęcie ma jeszcze w sobie 
metadane geoczasowe, więc 
wiemy dokładnie, w którym 
dniu, o której godzinie, w któ-
rym lesie to drzewo zostało ścię-
te – wyjaśnia ekspert. 
      Rozwiązanie gromadzi dane 
w chmurze, więc dostęp do in-
formacji o pochodzeniu drewna 

można uzyskać praktycznie z 
każdego miejsca na świecie. Co 
istotne, baza danych jest aktuali-

zowana w czasie rzeczywistym 

przez wszystkich uczestników 
łańcucha dostaw, więc użytkow-
nik systemu od razu wie, co w 

danym momencie dzieje się z 
surowcem. Kontrola legalności 
wycinki drzew jest jednak tylko 

jednym z wielu możliwych za-

stosowań technologii widzenia 
komputerowego. 

Zalety kodu kreskowego 
      Jeżeli popatrzymy na skórę 
owocu – jabłka czy pomarańczy 
– to dla nas te owoce są jedna-
kowe. Dla widzenia komputero-

wego każdy owoc, każda sztuka 
jest inna. Analiza poszczegól-
nych elementów, poszczegól-
nych punktów na skórze pozwa-
la nam zidentyfikować i stwo-
rzyć unikalny kod kreskowy dla 
każdej sztuki. Wszyscy konsu-
menci chcieliby wiedzieć dużo o 
produkcie, który chcą kupić, i 
mieć pewność, że dane jabłko 
rzeczywiście jest organiczne, a 
nie tylko została na nim umiesz-
czona naklejka odpowiedniej 

firmy – mówi Swapan Chaudhu-
ri. 

      Według analityków Mar-
ketsandMarkets światowy rynek 
technologii widzenia kompute-

rowego w robotyce osiągnie w 
2021 roku przychody sięgające 
11 mld dol. Do 2026 roku kwota 

ta wzrośnie do 15,5 mld dol. 
      Widzenie komputerowe było 
tematem prelekcji podczas jed-

nego z Thursday Gathering, cy-

klicznych spotkań dla społecz-
ności innowatorów, które co 
tydzień w czwartkowe popołu-
dnia odbywają się w Varso przy 
ulicy Chmielnej w Warszawie z 

inicjatywy Fundacji Venture 

Café Warsaw. 
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S.A., podpisała z kolei z MPGK 
Krosno Sp. z o.o. umowę na za-
projektowanie, budowę i urucho-
mienie nowej instalacji opalanej 

paliwem alternatywnym wytwo-

rzonym na bazie pozostałości z 
sortowania odpadów (tzw. 
RDF). Zgodnie z zasadami go-

spodarki o obiegu zamkniętym 
energia cieplna produkowana w 

nowym bloku będzie zasilać 
miejską sieć ciepłowniczą, przy-
czyniając się w ten sposób do 
dekarbonizacji miejskiego mixu 

energetycznego. Odpady pocho-

dzące z regionu, będą przetwa-
rzane lokalnie, co wpłynie na 
ograniczenie śladu węglowego 
związanego z transportem. 
      Cieszymy się z decyzji mia-
sta Krosno, które powierzyło 
nam realizację instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów. 
Po partnerstwie publiczno-

prywatnym w Gdańsku, nowa 
inwestycja w Krośnie potwier-
dza, że TIRU potrafi dostarczać 
rozwiązania szyte na miarę, do-
stosowane do polskiego rynku, 

w sposób efektywny kosztowo – 

mówi Barthélémy Fourment, 
International Sales Director at 

TIRU. 

Technologia przetwarzania 

odpadów 
      Po raz pierwszy w Polsce, w 

nowej instalacji w Krośnie, wy-
korzystany zostanie wysokoe-

fektywny piec wahliwy ROCK. 

Opatentowana przez TIRU tech-

nologia została do tej pory wy-
korzystana w 33 zakładach prze-
twarzania odpadów na świecie, a 
w dwóch kolejnych jest obecnie 
wdrażana. Docelowo przepusto-
wość instalacji termicznego 
przekształcania odpadów w Kro-
śnie ma sięgnąć 22 tys. ton/rok, 
a koniec inwestycji zaplanowany 

został na ostatni kwartał 2024 
roku. 

      Nowa instalacja do termicz-

nego przetwarzania odpadów to 
korzyści zarówno dla miasta, jak 
i mieszkańców. W perspektywie 
pozwoli nam ona na efektywne 

gospodarowanie odpadami, które 
nie tylko nie będą zalegały na 
lokalnych składowiskach, ale 
zostaną wykorzystane do pro-
dukcji ciepła dla mieszkańców. 
Szacujemy, że w ciągu roku pro-
dukowana w ten sposób energia 
cieplna zaspokoi ponad 50 proc. 

zapotrzebowania miasta Dzięki 
termicznemu przekształcaniu 
odpadów zredukujemy też wy-
korzystanie węgla – powiedział 
Janusz Fic, prezes spółki 
MPGK 

      Odzysk energii pochodzą-
cej z posortowanych odpadów, 
które nie nadają się do dalsze-
go przetworzenia i recyklingu, 

stanowi alternatywę dla trady-
cyjnych paliw kopalnych. Pali-

wa alternatywne, których pro-
dukcja w Polsce jest coraz bar-

dziej znacząca, zastępują w 
szczególności węgiel, który 
wciąż jest jednym z kluczowych 
surowców, na których opiera się 
polska energetyka. Rozwiązania 
oferowane przez firmę TIRU, 
należącą do Grupy PAPREC, w 
zakresie odzysku energii z odpa-

dów, wspierają samorządy oraz 
inne podmioty w zakresie trans-

formacji i efektywności energe-
tycznej, w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju w 
ramach przemiany energetycz-

nej. (MM) 
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      Czwarta fala koronawiru-

sa przyspiesza. Jeszcze nie-

dawno szacowano, że pod ko-
niec października nowych 
przypadków COVID-19 bę-
dzie ok. 5 tys. dziennie, ale 

liczba dziennych zachorowań 
jest dwukrotnie wyższa od 
prognozowanej. W szczycie 

zachorowań może być od 20 

do 30. tys. pacjentów covido-
wych. 

      Eksperci zalecają wprowa-
dzanie ograniczeń i kontrolę 
paszportów covidowych w 
tych powiatach, gdzie wzrost 

zachorowań jest największy. 
Jednocześnie postulują o 
zmiany w organizacji służby 
zdrowia na okres czwartej fali 

i nieprzekształcanie szpitali w 
placówki jednoimienne. Przy-

szłościowym rozwiązaniem 
może być budowa sieci 12–15 

szpitali modułowych, które 
wspierałyby system ochrony 
zdrowia w razie ewentualnych 

kryzysów. 
      Ministerstwo Zdro-

wia  27.10 poinformowało o 
8361 nowych i potwierdzonych 

przypadkach zakażenia korona-
wirusem. W szpitalach zajętych 
jest ponad 5,6 tys. łóżek, przy 

 

Sieć modułowych szpitali 
może pomóc w walce z pandemią 
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ponad 10,3 tys. przygotowanych 

dla pacjentów z COVID-18. 

Liczba respiratorów przekracza 
1 tys., z czego niecała połowa 
jest zajęta. Od sierpnia baza łóż-
kowa zwiększyła się o 4 tys. 
Minister zdrowia Adam Nie-

dzielski zapowiada, że w naj-
bliższym czasie powiększy się o 
łącznie 10 tys. miejsc (8,5 tys. w 
zwykłych szpitalach i 1,5 tys. w 
tymczasowych), a maksymalny 

poziom zajętości ma wynosić 60
–70 proc. 

      Wydaje się, że infrastruktura 
do pomocy pacjentom najbar-

dziej chorym na COVID-19 po-

siada dość duże rezerwy, tzn. 
mamy dużą liczbę łóżek szpital-
nych oraz wolnych respirato-

rów, która pozwala sądzić, że 
sprostamy zapotrzebowaniu. 

Trudno powiedzieć, jak będzie 
działała reszta systemu ochrony 
zdrowia, bo wielu pacjentów 
będzie wymagało pomocy w 
przychodniach lekarzy rodzin-

nych i zapewne ją otrzymają. W 

tym obszarze nauczyliśmy się 
już, jak postępować, umiemy 
posługiwać się teleporadami – 

mówi agencji Newseria Biznes 
prof. dr hab. n. med. Marcin 

Czech, prezes Polskiego Towa-

rzystwa Farmakoekonomiczne-

go, były wiceminister zdrowia. 
      Najwięcej dziennych zaka-
żeń notowanych jest na Mazow-
szu i Lubelszczyźnie. To w tym 
drugim województwie problem 
z dostępnością miejsc dla cho-
rych jest najpoważniejszy, bo w 
niektórych szpitalach zaczyna 
brakować miejsc. Również licz-
ba pacjentów w podlaskich szpi-
talach jest rekordowo wysoka. 

Wojewoda podlaski nie wyklu-

cza przekształcania szpitali w 
covidowe. Decyzję o powrocie 
do szpitali jednoimiennych pod-

jęto też m.in. w województwie 
świętokrzyskim. Zdaniem dy-
rektora Wojskowego Instytutu 

Medycznego tego typu placówki 
budują tylko fasadowe poczucie 
bezpieczeństwa. 

      System ochrony zdrowia w 

całości powinien być zaangażo-
wany w walkę z epidemią, ale 
jednocześnie posiadać wydzie-
lone obszary dla pacjentów nie-
zakażonych, a przypomnę, że 
tych jest zdecydowana więk-
szość, tak aby w pełni zachować 
swoją funkcjonalność i otwar-
tość – mówi gen. dyw., prof. dr 
hab. n. med. Grzegorz Gielerak, 

dyrektor Wojskowego Instytutu 

Medycznego. 

 

      Szpital modułowy Wojsko-
wego Instytutu Medycznego 

został uruchomiony 23 lutego i 
jest pierwszym tego typu szpita-

lem w Polsce. To jednokondy-

gnacyjny obiekt składający się z 
hali z dwuspadowym dachem, 

wraz z częścią wykonaną z mo-
dułów kontenerowych oraz 
przestrzeniami technicznymi. W 

ostatnim tygodniu został po-
nownie oddany do dyspozycji 

pacjentów z COVID-19. Dzięki 
zastosowanym technologiom i 
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      Światowej sławy autorytet 
w dziedzinie okulistyki prof. 

Anselm Jünemann  został dok-
torem honoris causa Uniwer-

sytetu Medycznego w Lubli-

nie. Decyzją o przyznaniu za-
szczytnego wyróżnienia podję-
ło kolegium rektorskie, w 
uznaniu wybitnych osiągnięć 
naukowych profesora, który 
od ponad dwóch dekad  współ-
pracuje z uniwersytecką Klini-
ką Okulistyki Ogólnej Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego nr 1 ( SPSK1). 
      Ogromna wiedza meryto-

ryczna i zdolności dydaktycz-
ne  profesora Jünemanna w po-
łączeniu z jego niezwykłą życz-
liwością i otwartością sprawiły, 
że  jest  profesorem wizytują-
cym Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. Od kilku lat prowa-

dzi zajęcia ze studentami medy-
cyny naszej uczelni, co jest wy-

jątkowe i nobilitujące. Jako pre-
kursor w takich dziedzinach jak 

chirurgia zaćmy, jaskry i okuli-
styki dziecięcej przeprowadza 
skomplikowane zabiegi opera-

cyjne oraz kształci wielu okuli-

stów  – mówi prof. Robert Rej-

dak, szef Oddziału Okulistyki 
Ogólnej lubelskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, prorektor 

uczelni. 

       Współpraca naukowa Klini-
ki Okulistyki Ogólnej Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie z 

prof. Anselmem Jünemannem  z 

Kliniki Okulistyki  poprzednio 

w Erlangen, a obecnie w Ro-

stocku, trwa już od ponad 20 lat. 
W ramach tej intensywnej 

współpracy naukowej polscy 
lekarze odbywają staże naukowe 
i kliniczne w szpitalu w Rostoc-

ku, prowadzą badania, otwierają 
swoje przewody doktorskie i 

habilitacyjne oraz nawiązują 
kontakty interpersonalne. Świa-
towy autorytet w dziedzinie 

okulistyki prowadzi zajęcia dy-
daktyczne z anglojęzycznymi 
studentami w Lublinie oraz wy-

konuje najbardziej skompliko-

wane zabiegi operacyjne. 

      Podczas uroczystości nada-
nia najwyższej godności akade-
mickiej doktora honoris causa, 

laudację o dokonaniach prof. 

Anselma Jünemanna wygłosił 
prorektor Uniwersytetu Medycz-

nego w Lublinie prof. Robert 

Rejdak . 

      Prof. dr hab. Anselm Ger-

hard Maria Jünemann urodził się 
w 1961 roku w Münster. Rozpo-
czął studia medyczne na Wesfal-
skim Uniwersytecie Wilhelma w 

Münster oraz równolegle peda-
gogikę instrumentalną w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej w zakresie gry na forte-

pianie i skrzypcach. Studia me-

dyczne ukończył w 1986 roku. 
W okresie studiów pracował 
jako asystent w Instytucie Ana-

tomii rodzimej Alma Mater. W 

grudniu 1986 roku uzyskał pra-
wo wykonywania zawodu leka-

rza, a w marcu 1995 roku ukoń-
czył specjalizację w dziedzinie 
okulistyki oraz zdał międzyna-
rodowy egzamin z okulistyki, 

uzyskując tytuł FEBO. 
      W latach 1987–1988 praco-

wał naukowo w Instytucie Pato-
logii Wesfalskiego Uniwersytetu 

Wilhelma, w okresie 1989–1996 

jako asystent w Klinice Okuli-

styki z Polikliniką Fryderyka i 
Aleksandra Erlangen-

Norymberga, gdzie od 1996 do 

2014 pełnił nadzór nad oddzia-

 

Prof. Anselm Jünemann 

doktorem honoris causa UMLub 

rozwiązaniom organizacyjnym 
będzie mógł realizować zadania 
medyczne oraz szkoleniowe 

jeszcze długo po pandemii. 
      Jak podkreślają eksperci IJ, 
szereg argumentów przemawia 
za budową sieci tymczasowych, 
stacjonarnych i kompletnych 

jednostek szpitalnych jako naj-

bardziej racjonalnego rozwiąza-
nia, tak z ekonomicznego, jak i 

praktycznego punktu widzenia. 

Wśród nich są relatywnie niskie 
koszty budowy i wyposażenia – 

szpital przy WIM kosztował 32 
mln zł. Dla porównania – jak 

wynika z danych Ministerstwa 

Zdrowia, które przytacza raport 
IJ i WIM – koszty poniesione w 

związku z utworzeniem szpitali 
tymczasowych w Polsce wynio-

sły 616 mln zł. W tym 23 mln zł 
kosztowało przywrócenie funk-
cjonalności obiektów gospoda-

rzy. Eksperci zwracają także 
uwagę na znaczące różnice wy-
sokości pomiędzy kosztami w 
poszczególnych szpitalach. 
Więcej na Newseria.pl 
 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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łem dziecięcym i blokiem opera-
cyjnym, a następnie został ordy-
natorem tej jednostki. W latach 

1996–1998 pełnił funkcję Kie-
rownika Polikliniki Ogólnej, w 
2006 został kierownikiem Klini-
ki Okulistyki z Polikliniką Uni-
wersytetu Erlangen-

Norymberga. W okresie 1994 –

2014 był zastępcą dyrektora 
Państwowej Szkoły Zawodowej 
o kierunku ortoptyka przy Klini-

ce Okulistyki Uniwersytetu Er-

langen-Norymberga. W latach 

2014–2018 pełnił funkcję dyrek-
tora Kliniki Okulistyki Uniwer-

sytetu Medycznego w Rostocku, 

a od 2019 roku pracuje w Cen-

trum Okulistycznym Viselle w 

Erlangen. 

      W 1990 roku uzyskał z wy-
różnieniem tytuł doktora za pra-
cę pod kierunkiem prof. dr. hab. 
D. Eichnera pt.: Badania kario-

metryczne komórek wysp trzust-
kowych u szczurów w warun-
kach odwróconego rytmu dnia i 
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nocy. W 2000 roku otrzymał 
tytuł doktora habilitowanego w 
dziedzinie okulistyki za cykl 

prac poświęconych sekwencji 
testów psychofizycznych i elek-
trofizjologicznych we wczesnej 

diagnozie jaskry. W 2012 roku 

profesor wizytujący w Trinity 
College w Dublinie, a w roku 

akademickim 2015/2016 Kliniki 

Okulistyki Ogólnej Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie. W 

latach 2014–2018 profesor zwy-

czajny okulistyki na Uniwersy-

tecie w Rostocku. W latach 

2013–2019 członek ESASO 
(European School for Advanced 

Studies in Ophthalmology), a od 

2011 roku członek międzynaro-
dowej grupy Microinvasive 

Glaucoma Surgery (MIGS) Stu-

dy Group. 

 

      Główne obszary badawcze 
prof. Jünemanna to: funkcjonal-
na i morfologiczna wczesna dia-

gnostyka jaskry, chirurgia filtra-

cyjna jaskry, selektywne testy 

psychofizyczne i elektrofizjolo-

giczne do oceny drogi wzroko-

wej, multifokalne techniki sty-

mulacji, mechanizmy neurode-

generacji siatkówkowej, zabu-
rzenia metabolizmu homocyste-

iny w przebiegu jaskry, aspekty 

immunologiczne jaskry, tran-

strabekularna chirurgia jaskry, 

implanty przeciwjaskrowe, mo-

dulacja procesów gojenia w chi-
rurgii jaskry oraz zespół pseu-
doeksfoliacji. 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Ten rok będzie rekordo-
wy pod względem rejestra-
cji i realizacji badań kli-
nicznych Polsce – zapowie-

dział prezes Agencji Badań 
Medycznych Radosław 
Sierpiński inaugurując kon-
ferencję poświęconą priory-
tetom naukowym w zdro-

wiu na 2022 rok. Podczas 

konferencji pz. „Priorytety 
naukowe w zdrowiu na 

2022 r. Rola Agencji Badań 
Medycznych w kreowaniu 

innowacyjnego systemu 

ochrony zdrowia” podsu-
mowano działania Agencji 
Badań Medycznych zreali-
zowane w 2021 roku oraz 

przedstawiono plany nau-

kowe na 2022 roku. 

 

      Przez ostatnie dwa lata 

ABM przekazała ponad 1,5 
mld zł na projekty naukowe. 
„To jest ponad 130 projektów 
naukowych w zakresie onko-

logii, kardiologii, geriatrii, 

pediatrii. Ta kwota robi wra-

żenie, ale to, co jest najważ-
niejsze to fakt, że 50 tys. pa-
cjentów skorzysta z dostępu 
do innowacyjnych terapii” – 

powiedział prezes ABM, za-
znaczając, że dla tych pacjen-
tów dzięki temu jest szansa 
na lepsze i dłuższe życie. 
      Przypomniał o sektoro-
wych projektach – wdrożeniu 
technologii CAR-T cells po-

trzebnej m.in. pacjentom he-

matologicznym, dzieciom 

chorym na białaczkę. „Można 
powiedzieć, że ta technologia 
pojawi się w Polsce dzięki 

stumilionowemu grantowi” – 

powiedział Sierpiński. 
      „Kolejną technologią bę-
dzie ta z zakresu mRNA. 

Technologia przyszłości, 
szczepień, onkologiczna. Bar-
dzo się cieszę, że wprowa-
dzamy Polskę, bo za parę dni 
zakończymy ten konkurs, do 
takiej awangardy światowej. 
Nie gonimy zachodu, ale w 

pewnym sensie bierzemy 

udział w tych trendach świa-
towych” – dodał. 
      Przypomniał też, że ABM 
tworzy również nowoczesną 
infrastrukturą badań klinicz-
nych w Polsce i pracuje nad 

rozwiązaniami legislacyjny-
mi. „Stworzenie sieci centrów 
badań klinicznych stanowi 
zmianę paradygmatu organi-
zacji badań klinicznych w 
Polsce. Te 16 centrów, które 

 

ABM 
priorytety naukowe  

w zdrowiu na 2022 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/


Nr 12 (112) Wieści Światowe 01 grudnia 2021 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 89                                             

dotychczas już sfinansowali-
śmy, będą stanowiły tę sieć 
badań klinicznych, która w 
standardzie europejskim za-

pewni nam dostęp do nowo-
czesnego leczenia, wysokiego 

komfortu dla pacjentów i – co 

bardzo istotne – również 
istotnego impactu ekono-

micznego” – wyliczył. 
 

      Zwrócił uwagę również 
na to, że rynek badań klinicz-
nych to istotna część gospo-
darki. „Chcemy, by ten rynek 
się rozwijał. By badania kli-
niczne były istotną częścią 
polskiej innowacyjnej gospo-

darki. Widzimy tutaj duży 
potencjał, chociażby jak poli-
czymy wpływy do budżetu 
państwa, które mogą się poja-
wić” – powiedział. 

 

      Natomiast odnosząc się 
do planów agencji na następ-
ny rok i kolejne lata zazna-

czył, że będzie ona wprowa-
dzać rządowy plan rozwoju 
biotechnologii. „To jest bez-
precedensowe wydarzenie 

realizowane na zlecenie Rady 

Ministrów z pieniędzy budże-
towych, europejskich, które 
zmieni zupełnie oblicze pol-
skiej biotechnologii. To będą 
2 mld zł, które trafią do pol-
skich przedsiębiorców, do 
polskich start-up’ów, by bu-
dować kompetencje na przy-
szłość” – powiedział. 
 

      Wyraził opinię, że po-
zwolą one „na to, by wejść do 
pierwszej ligi, jeśli chodzi 
prowadzenie badań, inwesty-

cje w badania i rozwój”. Już 
teraz wskazał, że stworzone 
zostało konsorcjum firm glo-
balnych i polskich – Warsaw 

Health Innovation Hub. „Już 
dzisiaj stajemy się pewnym 
benchmarkiem dla Europy. 

Rząd Słowacji, rząd Rumunii 
zwrócił się do nas z prośbą o 
pokazanie, jak (…) doprowa-
dziliśmy do stworzenia takie-
go partnerstwa publiczno-

prawnego. To szczególnie 
cieszy, że Polska staje się 
przykładem pewnych rozwią-
zań” – dodał. (PAP) 
 

Redaktor  
Więcej na :  https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Stalowe panele do budowy 

zapory na granicy polsko-

białoruskiej zostaną dostar-
czone przez konsorcjum 

dwóch polskich spółek – Gru-

py Kapitałowej Węglokoks 
S.A. i Mostostalu Siedlce – 

poinformował Marek Chod-
kiewicz, pełnomocnik do 
spraw przygotowania i reali-

zacji zabezpieczenia granicy 

państwowej.  
   
      Zapora, która powstanie na 
granicy z Białorusią, jest strate-
giczną inwestycją państwową, 
która ma chronić nienaruszal-
ność polskiej granicy. Będzie 
ona oparta na konstrukcji stalo-

wej. Wstępne szacunki mówią, 
że zostanie zużyte ponad 50 tys. 
ton stali. Stalowe panele będą 
podstawowymi elementami, 

które zostaną wykorzystane do 
budowy zapory. Z tego względu 
Marek Chodkiewicz - pełno-
mocnik do spraw przygotowa-

nia i realizacji zabezpieczenia 

granicy państwowej, rekomen-
dował, aby zostały one dostar-
czone przez konsorcjum dwóch 
polskich firm.  

   

      Zespół ds. przygotowania i 
realizacji zabezpieczenia grani-

cy państwowej pozytywnie zao-
piniował propozycję pełnomoc-
nika. – Zarówno Grupa Kapita-
łowa Węglokoks S.A., jak i 
Mostostal Siedlce to duże, pol-
skie spółki o ugruntowanej po-
zycji na rynku. Dają one gwa-
rancję jakości i sprawnej reali-
zacji tego priorytetowego za-

mówienia – podkreślił Marek 
Chodkiewicz. Wkrótce pełno-
mocnik do spraw przygotowa-

nia i realizacji zabezpieczenia 

granicy państwowej podpisze 
umowę z konsorcjum Grupy 
Kapitałowej Węglokoks S.A. i 
Mostostalu Siedlce.  

   

      Zabezpieczenie powstanie 

na długości ponad 180 km 
wzdłuż granicy z Białorusią. 
Będzie mierzyło 5,5 metra wy-

sokości: 5 metrów to stalowe 
słupy, zwieńczone półmetro-
wym zwojem z drutu tak, aby 

nie można było przejść na dru-
gą stronę. Zastosowane zostaną 
także nowoczesne, elektronicz-
ne metody zarządzania granicą 
(czujniki ruchu wzdłuż całej 
granicy, kamery).  

 

      Zaporę na granicy Polski i 
Białorusi będą budowały duże 
firmy z szerokim doświadcze-
niem na rynku. Umowy z wy-

konawcami zostaną zawarte do 
15 grudnia br. i będą one w peł-
ni jawne dla opinii publicznej. 

Część granicy, na której po-
wstanie zapora, zostanie po-

dzielona na cztery odcinki. Pra-

ce na poszczególnych odcin-
kach będą prowadzone jedno-
cześnie w systemie trzyzmiano-
wym i 24 godziny na dobę.  
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Stalowe panele 

do budowy zapory na granicy 

dostarczy konsorcjum polskich firm 

 

      30 listopada 2021 r. w por-

cie w Gdańsku odbyła się uro-
czystość chrztu czterech no-
wych lodołamaczy – Pumy, 

Narwala, Nerpy i Manata. To 

nowoczesne statki IV genera-

cji, doskonale przystosowane 

do warunków panujących na 

Dolnej Wiśle. Jednostki wy-
różniają się wielofunkcyjno-
ścią i innowacyjną konstruk-
cją. Zmodernizowana flota już 
w najbliższym sezonie zimo-
wym zapewni większe bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz 
poprawi komfort pracy załóg. 

      Modernizacja floty lodoła-
maczy to jedno z kluczowych 

działań mających na celu za-
pewnienie zimowej ochrony 

przeciwpowodziowej. Wymiana 

jednostek wysłużonych na no-
woczesne pozwoli skuteczniej 

przeprowadzać akcje lodołama-
nia i zapewni większe bezpie-

 

Chrzest gdańskich lodołamaczy 
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czeństwo mieszkańcom doliny 
Dolnej Wisły. Pierwsze doświad-
czenia z eksploatacji nowych jed-

nostek wskazują na dobrą zwrot-
ność statków i lepsze osiągi od 
dotychczas używanych jednostek. 
Dwa z nowych lodołamaczy, Puma 
i Narwal zostały przetestowane w 
warunkach zimowych podczas ak-

cji na Wiśle w lutym tego roku. 
Dzięki realizacji projektu gdańska 
flota lodołamaczy zwiększyła się z 
pięciu do dziewięciu jednostek, co 
pozwala na pełne zabezpieczenie 
Regionu Dolnej Wisły. Puma, Na-
rwal, Nerpa i Manat są przygoto-
wane do najbliższego sezonu zi-
mowego. 

      Wody Polskie uzupełniły flotę 
o osiem nowoczesnych lodołama-
czy. Dwa trafiły do Włocławka, 
kolejne dwa do Szczecina. Dziś 
uczestniczyliśmy w chrzcie następ-
nych czterech jednostek, które sta-
cjonują w Gdańsku i będą służyć w 
rejonie Dolnej Wisły. Nowoczesne 
i wielozadaniowe jednostki zapew-

nią ochronę mieszkańcom zagro-
żonych terenów. Potrzebę prowa-
dzenia akcji lodołamania udowod-
niła ubiegła zima, w trakcie której 
na największych polskich rzekach 
doszło do wystąpienia niebez-
piecznych zjawisk lodowych – 

powiedział wiceminister infra-
struktury Grzegorz Witkowski. 

      Statki są przystosowane do 
specyficznych warunków hydrolo-
gicznych panujących na Dolnej 
Wiśle oraz wyposażone w nowo-
czesne urządzenia do sondowania 
dna koryta rzecznego, które mogą 
być stosowane podczas kontrolo-
wania szlaku żeglownego i prac 
badawczych. Mają nowoczesne 
silniki i urządzenia sterujące oraz 
nawigacyjne pozwalające spraw-
niej prowadzić akcję lodołamania. 
Zamontowane wyposażenie umoż-
liwia dostosowanie lodołamaczy 
do dodatkowych funkcji i zadań. 
Statki będą mogły pełnić funkcję 
holowników oraz prowadzić czyn-
ności ratownicze. Dla pełnienia 
roli holowniczej lodołamacze są 
wyposażone w hak oraz dodatko-

wy osprzęt wymagany dla bez-
piecznego holowania. Dla funkcji 

gaszenia pożarów zainstalowano 
przyłącza na pokładzie dla zasila-
nia instalacji gaśniczej. Jednostki 
będą mogły zwalczać rozlewy ro-
popochodne dzięki możliwości 
zainstalowania na pokładzie bębna 
z zaporą. 
      Niezależnie od warunków at-
mosferycznych, w każdym sezonie 
zimowym obowiązuje tzw. zimo-
we pogotowie, podczas którego 
lodołamacze i ich załogi pozostają 
w gotowości na wypadek koniecz-
ności przeprowadzenia akcji lodo-
łamania dla ochrony przeciwpowo-
dziowej. Pogotowie trwa od poło-
wy grudnia do marca. Czas jego 

trwania  w danym regionie może 
być przedłużony, w zależności od 
istniejącego bądź prognozowanego 
zagrożenia powodziami zatorowy-
mi. W sezonie zimowym 

2020/2021 na Dolnej Odrze i Środ-
kowej Wiśle pracowały 23 lodoła-
macze. 

      Lodołamacze zostały zbudowa-
ne dla Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie w 

szczecińskiej stoczni MSR Gryfia 
SA w trybie „zaprojektuj i zbu-
duj”. Zbudowanie Manata zakoń-
czyło najważniejsze zadanie pro-
jektu „Budowa lodołamaczy dla 
RZGW Gdańsk”, tj. budowę czte-
rech statków. Pozostaje jeszcze do 
zrealizowania infrastruktura tech-

niczna wspierająca akcje lodoła-
mania. 

      Budowa została dofinansowana 
przez Unię Europejską. Projekt 
„Budowa lodołamaczy dla RZGW 
Gdańsk” dofinansowany jest, w 
wysokości 85 proc., z Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 (POIŚ), Prio-
rytet II „Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian klimatu”, 
Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpieczeniem i 

zwiększeniem odporności na klę-
ski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monito-

ring środowiska”. Budżet projektu 

wynosi 78,6 mln zł, zaś jego za-
kończenie przewidziane jest na 
jesień 2022 r. 
Modernizacja floty lodołamaczy 

Wód Polskich 
      Podstawowym zadaniem lodo-

łamaczy jest wyłamanie odpowied-
nio szerokiej rynny w lodzie, 

umożliwiającej swobodny odpływ 
kry. W zależności od gabarytów 
oraz funkcji, lodołamacze dzielą 
się na trzy rodzaje: 
1/. Lodołamacz czołowy: 
najcięższa jednostka, służy do 
wyłamywania rynny w lodzie. 
Używa się go również do 
rozbijania zatorów lodowych i 

uwalniania z oblodzenia filarów 

mostów i budowli wodnych; 

2/. Lodołamacz liniowy: podąża za 
lodołamaczem czołowym 
poszerzając uprzednio wyłamaną 
rynnę. Kruszy krę lodową 
powstałą w wyniku lodołamania, 
aby zapobiec jej zlepianiu się i 
tworzeniu okładów lodowych. 
Rozbija też duże tafle lodu w 
rynnie i zapewnia spływanie lodu; 
3/. Lodołamacz pomocniczy: 
patroluje rzekę po przejściu 
lodołamaczy czołowych i 
liniowych. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe w sezonie 

zimowym, Wody Polskie powięk-
szyły flotę lodołamaczy i tworzą 
dla nich odpowiednie zaplecze. 

Nowoczesne jednostki zastępują 
wysłużone statki: 
4/. Cztery nowe lodołamacze dla 
RZGW w Gdańsku: Puma 
(czołowy), Manat, Nerpa, Narwal 
(liniowe), 

5/. Dwa nowe lodołamacze dla 
RZGW w Warszawie: Orkan 

(czołowy), Sokół (liniowy), 
6/. Dwa  nowe lodołamacze dla 
RZGW w Szczecinie: Ocelot, Tar-

pan (liniowe). 

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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Z ogromnym żalem 

informujemy wszem i wobec, 

że w dniu 27 listopada 2021 

odszedł nasz 

PRZYJACIEL 

dr Marek Szczęsny 
przed śmiercią zaprosił mnie 

do swego domu i powiedział, 
że trzy dni po trzeciej dawce 

szczepionki poczuł się bardzo źle, 
ujawniła się 

choroba autoimmunologiczna. 
 

A trzy tygodnie później umarł w szpitalu. 
 

Dziękujemy 

TOBIE  PRZYJACIELU  MARKU, 

że przez te wszystkie lata byłeś z nami; 
BYŁEŚ  NASZYM  PRZYJACIELEM 

bardzo życzliwym, uczciwym, 
lojalnym i pomocnym. 

 

Zespół Redakcji 
Wieści Światowe 

dr Ryszard Milewski 

redaktor naczelny 
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            Konkurs „Odpoczywaj 
na wsi” już trwa! 
      Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi organizuje po raz 

drugi Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny pod nazwą 
„Odpoczywaj na wsi”. Konkurs 
jest skierowany do dzieci 

i młodzieży ze szkół podstawo-
wych. Zadaniem konkursowym 

jest wykonanie pracy plastycz-

nej, która ma ukazać walory na-
turalne, dziedzictwo kulinarne 

i kulturowe oraz różnorodność 
przyrodniczą na obszarach wiej-

skich. 

      Konkurs ma trzy etapy: 

szkolny, wojewódzki 
i ogólnopolski. Etap szkolny 
kończy się wyborem sześciu 
prac wyróżnionych w dwóch 
kategoriach wiekowych 

i następnie przekazaniem wybra-
nych prac do Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w celu dalszej oceny, wyłonie-
nia laureatów etapu wojewódz-
kiego i przekazania z kolei 

do MRiRW. 

      Do pobrania: 

zalaczniki-do-regulaminu.pdf 

regulamin-konkursu-

plastycznego.pdf 

 

***  

      Co możemy zrobić z odpa-
dami zielonymi z gospodar-

stwa? 

      Jeśli mieszkamy w domu 

jednorodzinnym i nasze ogro-

dzenie sąsiaduje z chodnikiem, 

mamy obowiązek ten chodnik 
sprzątać, także z liści. Nie cho-
dzi tylko o estetyczny wygląd, 
ale także o bezpieczeństwo prze-
chodniów –  na mokrych li-

ściach łatwo się pośliznąć. To 
samo dotyczy ścieżek 

w ogrodzie. Pamiętajmy też 
o wyczyszczeniu rynien, bo gdy 

zapchają się liśćmi, nie będą 
przepuszczać wody. Co później 
z nimi zrobić? 

1/. Wrzucić w brązowe worki 
na odpady BIO –  wystawiamy 

je zgodnie z harmonogramem. 

W okresie od kwietnia 

do listopada odpady zielone są 
obierane co dwa tygodnie, 

w pozostałym okresie raz 
w miesiącu. 
2/. Można oddać do PSZOK, 

czyli Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych. Na-
leży pamiętać, że warunkiem 
nieodpłatnego pozostawienia 
odpadów jest okazanie dowodu 
uiszczenia opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie gminy 

za miesiąc poprzedni. 
3/. Można zainwestować 
w kompostownik. Zdrowe liście 
większości drzew i krzewów 
nadają się na kompost, gdzie 

dosyć szybko ulegają rozkłado-
wi. Jednak uwaga: liście dębów 
i orzechów mają dużo garbni-
ków, rozkładają się powoli. Naj-
lepiej nie przeznaczać ich 
na kompost. A jeśli nie mamy 
innego wyjścia, to przemieszaj-
my je z innym materiałem, albo 
zróbmy z nich oddzielną pry-
zmę, która będzie dłużej dojrze-
wać. Na kompost nie nadają się 
także liście porażone chorobami. 
Jeśli zauważymy, że z jakiegoś 
drzewa spadły wyraźnie chore 
liście, to nie składajmy ich 
na pryzmie. Dzięki temu ograni-
czymy rozprzestrzenianie się 
chorób. 
4/. Jesienią suche i zdrowe liście 
można wykorzystać do   
osłonięcia roślin przed mrozem. 

 

***  

      Kupujemy drzewa owoco-

we na odpowiedniej podkładce 

W ogrodach przydomowych 

oraz tam, gdzie gleba jest zwię-
zła, dobra, powinno się sadzić 
drzewa owocowe produkowane 

na podkładkach karłowych 
i półkarłowych. Drzewa 
na takich podkładkach osiągają 
niewielkie rozmiary i wcześniej 
wchodzą w okres owocowania. 

Odmiany na podkładkach silnie 
rosnących można sadzić tam, 
gdzie gleba jest słabsza. Im sil-
niej rozbudowany jest system 

korzeniowy, bardziej stabilizuje 

drzewo w podłożu i zapewnia 

wystarczające zaopatrzenie 
w wodę i składniki pokarmowe. 
Na dobrych glebach odmiany 

produkowane na podkładkach 
silnie rosnących rosną zbyt sil-
nie, a drzewa późno wchodzą 
w okres owocowania. 

      Podkładki dla drzew owoco-
wych karłowe i półkarłowe: 
1/. jabłoń – M 9, P 60, M 26, 

P 14; 

2/. grusza – pigwa S; 

3/. śliwa – węgierka Wangenhei-
ma; 

4/. czereśnia – Colt, PHL A; 

5/. wiśnia – Colt; 

Podkładki dla drzew owoco-
wych silnie rosnące: 
1/. jabłoń – Antonówka, 
MM 106; 

2/. grusza – grusza kaukaska; 

3/. śliwa i morela – ałycza; 
4/. czereśnie i wiśnia – czereśnia 
ptasia; 

5/. wiśnia – antypka. 

 

***  

 

Informacje różne 

http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/ROW/8702/zalaczniki-do-regulaminu.pdf
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/ROW/8702/regulamin-konkursu-plastycznego.pdf
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/ROW/8702/regulamin-konkursu-plastycznego.pdf
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            Pomoc na „Tworzenie 
grup producentów i organiza-
cji producentów” 

      Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa rozpo-

częła przyjmowanie wniosków 
o przyznanie pomocy 

na „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów”.     
      Ze wsparcia są wyłączeni 
producenci drobiu, wyrobów 
z mięsa drobiowego i jego po-

drobów. O pomoc finansową 
w ramach tego działania mogą 
ubiegać się: 
1/. grupy producentów rolnych 
uznane od 1 grudnia 2020 roku 

na podstawie przepisów ustawy 

z 15 września 2000 roku 

o grupach producentów rolnych 

i ich związkach, w skład których 
wchodzą wyłącznie osoby 
fizyczne, 

2/. organizacje producentów 
uznane na podstawie przepisów 

ustawy z 11 marca 2004 roku 

о organizacji niektórych rynków 

rolnych albo ustawy 

z 20 kwietnia 2004 roku 

o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych. 

      Pomoc jest realizowana 

w formie rocznych płatności 
przez okres pierwszych pięciu 
lat, następujących po dacie 

uznania grupy producentów rol-
nych lub organizacji producen-

tów. Wysokość wsparcia wyno-
si: w pierwszym roku – 10% 

przychodów netto, w drugim 

roku – 9%, w trzecim roku – 

8%, w czwartym roku – 7%, 

w piątym roku – 6%. Maksy-

malny limit przyznawanych 

środków finansowych to 
100 tysięcy euro w każdym roku 
pięcioletniego okresu. 
      Wnioski o przyznanie dofi-

nansowania należy składać 
do oddziału regionalnego 
ARiMR. Można to zrobić elek-
tronicznie za pośrednictwem 
skrzynki podawczej ePUAP al-

bo przesłać przesyłką rejestro-
waną, nadaną w placówce Pocz-

ty Polskiej lub złożyć osobiście 
bądź przez upoważnioną osobę. 
Wnioski będą poddawane oce-
nie, a następnie na podstawie 

liczby przyznanych punktów 
zostanie ustalona kolejność 
przyznawania pomocy. 

 

***  

      Dzień Jeża – 10 listopada 

      Jeże nawet nie wiedzą, że 
mają swoje święto. Nie wiedzą, 
że 10 listopada obchodzimy 

Dzień Jeża, bo wtedy już śpią 
zwinięte w ciasny kłębuszek 
w swoim gnieździe z liści 
i trawy, ukrytym wśród gałęzi 
na ziemi. Te niezbyt duże kol-
czaste ssaki owadożerne często 
żyją w okolicy siedzib ludzkich, 

pomagają w zwalczaniu szkod-

ników i są jednymi z najbardziej 

rozpoznawalnych dzikich zwie-

rząt żyjących w Polsce. Jeże 
możemy spotkać po zmroku 

na obrzeżach lasów, w parkach, 

ale również w ogrodach 

na wsiach i na osiedlach 

w dużych miastach czy przy 
ruchliwych drogach. Jeże 
w poszukiwaniu pokarmu, co 

noc pokonują odległość około 2-

3 km. Wydawać by się mogło, 
że to rozkoszne, choć kolczaste 
zwierzątko, jako gatunek miewa 
się dobrze, skoro tak często 
można je spotkać.    
      W rzeczywistości jeże są 
gatunkiem zagrożonym i bez 

odpowiedniej ochrony w ciągu 
kilkunastu lat wyginą.  
      Niestety, największym za-
grożeniem dla jeży jest czło-
wiek, dlatego tak ważne jest, 
aby poznać zwyczaje i potrzeby 

jeży. 
      Dzięki temu łatwiej będzie 
je chronić. Zachęcamy, byście 
świętowali Dzień Jeża czytając 
o nich, oglądając filmy i bawiąc 
się uczyli. A jeże w tym czasie 

obchodzą swoje święto smacz-
nie śpiąc, nie przeszkadzajmy 
więc im. 

***  

      Przechowywanie nawozów 
naturalnych – przypomnienie 

o terminach 

      Przypominamy, że zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z 12 lutego 2020 roku 

w sprawie przyjęcia „Programu 
działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapo-
bieganie dalszemu zanieczysz-

czeniu” (Dz.U. 2020 poz. 243) 

podmioty prowadzące produkcję 
rolną oraz podmioty prowadzą-
ce działalność, o której mowa 
w art. 102 ust. 1 ustawy 

z 20 lipca 2017 roku – Prawo 

wodne*, dostosują powierzchnię 
lub pojemność posiadanych 
miejsc do przechowywania na-

wozów naturalnych 
do wymogów określonych 
w Programie, w terminie do: 

1/. 31 grudnia 2021 roku – 

w przypadku podmiotów prowa-
dzących chów lub hodowlę 
zwierząt gospodarskich 
w liczbie większej niż 210 DJP, 

w tym podmiotów prowadzą-
cych chów lub hodowlę drobiu 
powyżej 40 000 stanowisk lub 

chów lub hodowlę świń powy-
żej 2 000 stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg lub 

750 stanowisk dla macior; 

2/. 31 grudnia 2024 roku – 

w przypadku podmiotów prowa-
dzących chów lub hodowlę 
zwierząt gospodarskich 
w liczbie mniejszej lub równej 
210 DJP. 

*Art. 102. 1. Produkcję rolną, 
w tym działy specjalne produk-
cji rolnej, oraz działalność, 
w ramach której są przechowy-
wane nawozy naturalne lub sto-

sowane nawozy, prowadzi się 
w sposób zapobiegający zanie-
czyszczaniu wód azotanami po-
chodzącymi ze źródeł rolni-
czych i ograniczający takie za-
nieczyszczenie. 

 

***  
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      Od  30  listopada  nabór 
wniosków na małe przetwór-
stwo i RHD 

      W terminie od 30 listopada 

do 29 grudnia2021 roku w  

oddziałach regionalnych Agen-
cji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa bę-
dzie można składać wnioski 
o wsparcie na tzw. małe prze-
twórstwo i rolniczy handel de-

taliczny (RHD). Wnioski bę-
dzie można składać osobiście, 
przez upoważnioną osobę, reje-
strowaną przesyłką nadaną 
w placówce Poczty Polskiej lub 
za pośrednictwem skrzynki po-
dawczej ePUAP. 

      Nabór jest skierowany 
do dwóch grup wnioskodaw-
ców: 
1/. rolników (domowników lub 

małżonków rolników), którzy 
zdecydują się na prowadzenie 

działalności gospodarczej 
w zakresie przetwarzania 

produktów rolnych – 

maksymalna kwota wsparcia to 

500 tysięcy złotych; 
2/. rolników (lub ich 
małżonków), którzy prowadzą 
lub podejmują działalność 
przetwórczą i sprzedaż 
produktów przetworzonych 

w ramach rolniczego handlu 

detalicznego (RHD), jednak nie 

mają zarejestrowanej 
działalności gospodarczej – 

maksymalna kwota wsparcia to 

200 tysięcy złotych. 
      W obu przypadkach poziom 

dofinansowania wynosi 

do 50 procent kosztów kwalifi-
kowanych, a ubiegający się 
o dofinansowanie muszą podle-
gać ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, być zdolnym 
do zrealizowania operacji 

i osiągnięcia jej celu w terminie 

określonym we wniosku 

i posiadać numer identyfikacyj-
ny.  

***  

      Nawozy naturalne można 

stosować do 30 listopada. Jest 
jedno „ale“ 

      Jak co roku pojawia się pro-
blem z terminem wywozu na-

wozów naturalnych na pola. 

Zgodnie z tzw. programem azo-

tanowym, granicznym termi-

nem stosowania nawozów natu-
ralnych stałych (m.in. obornika) 
na gruntach ornych jest 

31 października. 
      Jednak nie wszyscy wiedzą, 
że od tego terminu są odstęp-
stwa, które zezwalają 
na stosowanie nawozów natu-
ralnych na gruntach ornych: 

1/. w przypadku niekorzystnych 

warunków pogodowych, np. 
nadmiernego uwilgotnienia gle-

by czy wystąpienia suszy, 
w terminie do 30 listopada – 

przepisy programu azotanowe-

go nie wymagają specjalnego 
dokumentowania takich przy-

padków; niekorzystne warunki 
pogodowe najczęściej występu-
ją lokalnie, dlatego też produ-
cent rolny powinien samodziel-

nie ocenić, uwzględniając panu-
jące warunki pogodowe, możli-
wość dokonania jesiennego 
zbioru i zastosowania nawoże-
nia – należy jednak pamiętać 
o tym, że nawożenie w takich 

sytuacjach nie może być wyko-
nywane później niż do końca 
listopada; 

2/. w sytuacji zakładania upra-
wy jesienią po późno zbiera-
nych przedplonach, buraku cu-

krowym, kukurydzy lub póź-
nych warzywach – dla tych sy-

tuacji termin stosowania nawo-

zów to koniec jesieni 
(kalendarzowa jesień trwa 
do 21 grudnia). 

W sytuacji gdy stosujemy na-

wozy pod zakładanie uprawy 
jesienią po późno zbieranych 
przedplonach, buraku cukro-

wym, kukurydzy lub późnych 
warzywach: 

3/. dopuszczalna dawka azotu 

w wieloskładnikowych nawo-

zach dla zakładanych upraw nie 
może przekroczyć dawki 
30 kg N/ha; 

4/. należy szczegółowo udoku-
mentować termin zbioru, datę 
stosowania nawozu, zastosowa-

ne nawozy i ich dawkę oraz 
termin siewu jesiennej uprawy. 

 

***   

      Pomoc  na  inwestycje 

zwiększające odporność eko-
systemów leśnych i ich war-
tość dla środowiska 

      Od 22 listopada rozpoczął 
się nabór wniosków 
o przyznanie pomocy 

na inwestycje zwiększające od-
porność ekosystemów leśnych 
i ich wartość dla środowiska. 
Dokumenty będzie można skła-
dać w biurach powiatowych 

Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa wła-
ściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę 
wnioskodawcy 

w terminie do 31 grudnia 

2021 roku. 

      Pomoc ta jest skierowana 

do właścicieli lasów prywat-
nych. Pomocą mogą zostać ob-
jęte drzewostany w wieku 

od 11 do 60 lat, dla których jest 
opracowany Uproszczony Plan 

Urządzenia Lasu, lub 
dla których zadania z zakresu 

gospodarki leśnej określa decy-
zja starosty. Wsparcie będzie 
przyznawane do powierzchni 

lasu, w którym realizowane są 
konkretne inwestycje i można 
je otrzymać na wprowadzenie 

drugiego piętra w drzewostanie, 

zróżnicowanie struktury drze-
wostanu, założenie remizy, 
czyszczenie późne czy zabiegi 
ochronne przed zwierzyną. 
 

       

Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu  



 
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

niosą radość i pokój w sercach ludzi 
oraz nadzieję, 

że spełnią się  zewsząd  składane życzenia, 
nawet te najskrytsze… 

  

Wszystkim Wielkopolskim Działkowcom 

życzę, 
byśmy te szczególne dni w roku 

mogli spędzić  w kręgu najbliższych, 
w dobrym zdrowiu, 

w cudownej i magicznej aurze wigilijnego stołu, 
blasku choinki i śnieżnej bieli.  

A u progu Nowego Roku życzę, by przyniósł 
spełnienie pragnień powrotu do normalności,  

obdarzył wszystkich dobrym zdrowiem, 
ogrodom działkowym zapewnił dalszy rozwój. 

Korzystającym z działek życzę 

wielu pięknych i pogodnych dni 
oraz wspaniałego wypoczynku 

w ogrodach działkowych. 
  

dr Zdzisław Śliwa 

prezes Okręgu PZD w Poznaniu" 
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Z okazji zbliżających się 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz  

wraz z współpracownikami i 
Przewodniczącym Rady Gminy  Boniewo 

Adamem Ciesielskim oraz radnymi, 

życzą wszystkim 

 

RADOSNYCH 

ŚWIĄT 

 

aby nadchodzące święta 

odbyły się 

 
w magicznej niepowtarzalnej atmosferze  

 były spełnieniem wszelkiej obfitości i 
oczekiwań dających nadzieję 

oraz codzienną radość.  
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