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Obwodnica Koziegłów
z rządowym dofinansowaniem

7 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie
obwodnicy Koziegłów w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 789. Obwodnica, której inwestorem jest
Zarząd Województwa Śląskiego, uzyska 100 mln zł wsparcia
z Rządowego Funduszu Rozwo-

powiatu w budowie, rozbudowie
i modernizacji dróg, z których
codziennie korzystają miliony
Polaków. Dzięki temu zwiększa
się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego
kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Dofinansowanie z RFRD

ju Dróg. Całkowita wartość tego
zadania wyniesie 200 mln zł.
Priorytetem obecnego rządu
jest rozwój całej sieci dróg w
Polsce, także tych samorządowych, za które odpowiadają
władze lokalne. Dlatego wspieramy gminy, powiaty, województwa i miasta na prawach

obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej,
jak i budowę obwodnicy Koziegłów. Planowany termin oddania do użytkowania nowej trasy
o długości 7,3 km to koniec
2027 roku.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie

uzyskują inwestycje polegające
na budowie, przebudowie lub
modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki temu dofinansowanych zostanie 51 zadań o łącznej
wartości przeszło 4,5 mld zł.
W województwie śląskim wsparcie z nowego
mechanizmu uzyska 6
zadań: 3 zgłoszone przez
zarząd województwa i 3
realizowane w miastach
na prawach powiatu.
Łączna kwota dofinansowania dla tych inwestycji
wyniesie ok. 515 mln zł.
W ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
samorządy mogą uzyskać
dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. wartości zadania. W ciągu
ostatnich trzech lat dzięki
rządowemu wsparciu z
RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych)
udało się wybudować lub zmodernizować 14 tys. km dróg lokalnych.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Archetyp Raju powstaje
w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie
Opisany w Starym Testamencie Raj był ogrodem, który Bóg wydzielił na Ziemi ze
względu na jego wspaniałe
warunki. Choć idealny i
ukształtowany ręką Boską,
istniał więc w rzeczywistym
świecie. Badacze od lat lokowali go w różnych miejscach,
kierując się przede wszystkim
wskazówkami geograficznymi,
natomiast dla prof. Arkadiusza Nowaka, biologa i ekologa
roślin najważniejsze były
wskazówki botaniczne, zawarte w Biblii. Dyrektor Ogrodu
Botanicznego Polskiej Akademii Nauk – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, zafascynowany florą środkowej i południowo-zachodniej Azji, właśnie tam lokalizuje archetyp
Raju.
Co pana profesora naprowadziło na ślad Raju właśnie
w tym rejonie świata?
Porównanie opisów biblijnych z ogromnym bogactwem
niezwykle zróżnicowanej roślinności, występującej w górach
Azji Środkowej. Jest tam jeden
z 35 światowych hot spotów
bioróżnorodności
wyznaczonych przez Międzynarodową
Unię Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych. W Europie
mamy tylko jeden taki hot spot
– śródziemnomorski. Takie
miejsce musi gromadzić minimum 1500 gatunków roślin endemicznych, charakterystycznych tylko dla danego obszaru.
W Azji Środkowej ta liczba jest
znacznie wyższa. Dla porównania, w Polsce mamy tylko ok. 40

takich gatunków, a w Tadżykistanie jest ich ponad 1500. Od
2006 roku na terenie hot spotu
Środkowej Azji prowadzimy
intensywne badania syntaksonomiczne, taksonomiczne i florystyczne, głównie w Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie,
gdzie oprócz ogromnego bogactwa i unikatowości flory endemitów roślin naczyniowych,
mamy tam również bardzo ważny obszar gatunków użytkowych. To jest rejon, z którego
pochodzą gatunki jakie, jak jabłoń, orzech, pistacja, ale
też rośliny ozdobne, w tym pustynniki i tulipany. Zorganizowaliśmy już prawie 50 ekspedycji naukowych w ten rejon świata i zebraliśmy wiele danych
fitosocjologicznych od Sycylii
aż po Afganistan. Badaliśmy
tamtejszą roślinność, endemity,
ale raz na jakiś czas byliśmy w
tzw. gajach pistacjowych, które
porastają pogranicze Azji Środkowej od Iranu poprzez Turkmenistan, Uzbekistan, aż po Tadżykistan i Afganistan. Te gaje
pistacjowe bardzo mnie zainteresowały nie tylko jako botanika
i badacza flory, ale też dlatego,
że przypominają biblijny opis
raju. To mnie zainspirowało do
poszukiwań jego lokalizacji w
tym rejonie.
Na czym polegają te podobieństwa?
Przejrzeliśmy
dokładnie
Biblię, żeby sprawdzić jak wyglądał Raj. W Starym Testamencie jest dość szczegółowy opis
Edenu, jako krainy szczęśliwości i beztroski, który był bardzo
zasobny w gatunki użytkowe,
lecznicze i pastewne, bo Adam
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był przecież pasterzem. Rosły
tam drzewa „miłe dla oka i
smaczne owoce rodzące”, m.in.
drzewo poznania dobra i zła, a
w środku ogrodu drzewo życia.
Był tam dostęp do wody, gdzie
zlewały się aż 4 rzeki. Rejon
musiał być też ciepły, ponieważ
Adam i Ewa nie nosili ubrań, a
także bezpieczny dla ochrony
przed groźnymi zwierzętami.
Jest tam również wskazówka, że
Raj znajdował się na wschodzie,
a dalej były góry ze złotem i
kadzidłem. Te opisy pasowały
do badanych przez nas zbiorowisk, w których lokalizowaliśmy biblijny Eden. Wybraliśmy
kilku kandydatów, dokładnie
analizując te podobieństwa, od
południowych Bałkanów, południowej Grecji , Sycylii, przez
Góry Zagros i Alborz w Iranie,
aż do Afganistanu i Tadżykistanu, gdzie występują gaje oliwne
i pistacji vera i khinjuk na
wzniesieniach od 500 do 2.500
m n.p.m.
Który z wyłonionych kandydatów był najbliższy opisom
Raju?
Najpierw odrzuciliśmy wysokie góry, koncentrując się na
terenach o ciepłym klimacie,
zasobnych w obfitość owoców
pestkowych, jabłkowych, roślin
o znacznej wartości biologicznej, leczniczej i paszowej. Wytypowaliśmy też kilka podstawowych cech, które nas wprawiają w stan szczęśliwości i
bezpieczeństwa. Są to m.in.
widne i jasne przestrzenie z takim drzewostanem, który zapewnia cień ludziom i zwierzętom w upalne dni. Przeprowadzaliśmy szczegółową klasyfi-
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kację funkcjonalną różnorodności gatunkowej i po zliczeniu
wszystkich parametrów okazało
się, że najbliższy ideałowi, opisanemu w Starym Testamencie,
jest gaj pistacji khinjuk w Górach Zagros, położony ok. 60
km od starożytnej Susy, jednego
z miast, wymienionych w zapisach sumeryjskich sprzed 6 tys.
lat. Typ roślinności występujący
w rejonie najstarszej cywilizacji,
umiejscowiony obecnie na pograniczu Iranu i Iraku, mógł być
w mojej ocenie archetypem opisu biblijnego Edenu. Zagros był
historyczną barierą, dzielącą
dawniej Mezopotamię i Persję, a
obecnie Irak i Iran.
Dlaczego gaje pistacjowe w
tym rejonie świata są najbliższe ideału rajskiego ogrodu?
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Przekonuje nas o tym bogactwo endemicznej roślinności i
wszechstronna rola jaką pełniły
dla ludności gaje pistacjowe w
tych odległych czasach, ale
jest w tym również pewna symbolika, nawiązująca do kuszenia
Ewy przez węża. Kiedy wybieraliśmy się w celach badawczych do gaju pistacjowego
mieszkańcy przestrzegali nas
przed gurzą, jadowitą żmiją.
Powiedziałem, że założę wysokie buty i będę uważał pod nogi.
Ostrzeżenie dotyczyło jednak
gada, który atakuje nie z ziemi,
ale z drzewa pistacjowego,
gdzie się wyleguje. Można się
w tym doszukiwać pewnej analogii. To oczywiście nie jest dowód naukowy, ale swego rodzaju ciekawostka. Na pewno jed-
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nak drzewa pistacjowe mają
wiele zalet. Ze względu na swoje właściwości pistacja nazywana jest „drzewem życia”, a także
„szczęściarzem”, bo wpływa na
dobre samopoczucie ludzi.
Drzewa są rozłożyste, niezbyt
wysokie, o gęstej koronie i liściach zimotrwałych, które dają
dużo cienia. Stado krów może
się pod mini schronić od słońca.
Przeprowadzaliśmy takie testy.
Stosunkowo łatwo się na nie
wspiąć w razie ucieczki przed
niebezpieczeństwem zarówno
kobietom, jaki i dzieciom. Przede wszystkim jednak liczą się
walory
odżywcze
pistacji.
Orzeszki te zawierają wiele cennych witamin i związków mineralnych. Te wszystkie argumenty odżywcze, botaniczne, a także
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geograficzne przemawiają za
tym, że właśnie w tym miejscu
mógł się znajdować archetyp
Raju opisanego w Starym Testamencie.
Czy te miejsca są chronione np. przez konserwatorów
przyrody?
Niestety nie i bardzo nad
tym ubolewamy. Zbyt mało jest
takich specjalistów w tym rejonie świata. Polacy, jako jedni z
pierwszych rozpoczęli tam badania. Już 150 lat temu badacz o
polskich
korzeniach
Leon
Barszczewski, człowiek o nie-

zwykle barwnym życiorysie,
kroczył tymi samymi ścieżkami,
wąwozami i kanionami, grzbietami gór i lodowcami w Środkowej Azji, którymi my podążamy
od 16 lat. Uwiecznił na zdjęciach wiele wspaniałych okazów zagubionego świata. Te
fotografie były nagrodzone pod
koniec XIX wieku na światowej
Wystawie w Paryżu. Teraz my
dokumentujemy to bogactwo
przyrodnicze. Wydaliśmy w
2021 r. przy współudziale Polskiego Towarzystwa Botanicznego ponad 750 stronicową ilu-

strowaną monografię „Flora
Tadżykistanu”, która zawiera
opisy i mapy siedlisk prawie
1900 gatunków roślin. To opracowanie cieszy się bardzo dużym powodzeniem, co świadczy
o tym, że ta flora zachęca ludzi
z całego świata do zainteresowania się tym rejonem. Oprócz
tego ogromnego bogactwa i unikatowości flory endemitów roślin naczyniowych w Środkowej
Azji mamy tam także bardzo
ważny obszar gatunków użytkowych. Niestety, z powodu zmian
Ciąg dalszy s.48
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The future of European energy
is not only about RES
Natural Power is a leading
independent consultancy and
service provider working exclusively in the renewable energy sector. The company offers proactive and integrated
consultancy, management and
due diligence services, backed
by an innovative product
range, across onshore and offshore wind, solar, storage, renewable heat and infrastructure sectors, whilst maintaining a strong outlook on other
new and emerging sectors.
Established in the mid1990s Natural Power has been
at the heart of many groundbreaking projects, products and
portfolios for close to three decades, assisting project developers, financiers, manufacturers,
research houses and other consulting companies.
With its iconic Scottish
headquarters, The Green House,
Natural Power has expanded
internationally and now em-

ploys over 400 renewable energy experts across 12 international offices. Providing planning
and environmental, analysis,
construction and geotechnical,
operations and asset management and due diligence services,
Natural Power is uniquely a full
life-cycle consultancy – delivering technical advice from feasibility to finance through to operations and repowering.
We consistently invest in
product development and technical research to progress key
areas within the industry such as
the operational and performance
management of renewable assets through our ControlCentre,
the design and assessment of
wind farms in complex flow and
the use of remote sensing for
wind measurements – adds
Krzysztof Jaworski.
What is Your role in Natural Power?
I am responsible for Natural
Power’s growth across Central
and Eastern Europe (CEE) and
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the Baltic region. These areas
are a key part and integral to our
long-term development strategy.
We intend to intensify our activities in these markets, above all
in Poland. My task is to build a
stronger presence in this region,
supporting our clients who also
see its potential, as well as to
engage new partners already
active in these markets. We aim
to consistently expand the range
of services offered in the CEE &
Baltics region to develop a rich,
diverse portfolio of projects.
Considering the challenge posed
before the entire European Union in the form of European
„Green Deal” and a package of
legal acts commonly known as
„Fit For 55”, we see great value
in supporting the CEE & Baltics
region in decarbonising industry
and implementing green energy
transformation.
Why Central & Eastern
Europe, and why with an emphasis on Poland?
It is a natural consequence
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of our company’s development
policy, which, among other
things, places particular emphasis on diversification into new
geographical markets. We see
Poland as a key market setting
the pace and becoming a renewable energy hub for the region.
The number of finalised investments, as well as those under
development or planned, makes
the Polish market particularly
active and attractive.
Can Natural Power already speak of significant
achievements in terms of the
Polish market?
Indeed. We supported diverse base of clients during various key investments in Poland,
including an offshore wind farm
projects with projected power
capacity exceeding 800MW. As
a case study we can use of the
most exciting investments, significant for the whole energy
industry
in
Poland
–
“Zwartowo” solar farm. Commercial-size PV installation
spreading over the area of 300
hectares, currently being built in
Zwartowo, Choczewo commune
in the Wejherowo district. We
acted as a LTA – Lenders Technical Advisor covering both financial and technical aspects of
the investment developed by
German-based Goldbeck Solar
in cooperation with the Polish
independent power supplier
Re:spect Energy. Handover is
planned for this year. When connected to the grid, the solar
power plant will generate up to
286 GW of renewable power,
making it the largest in Poland
and the third largest solar farm
in Europe. We cooperated with
the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD), which granted EUR 46
million of financing for the investment. It is undoubtedly a
unique project on a Polish and
European scale.

Do you see a place for
yourself within a polish market as a foreign company? Are
you not afraid of competitors
already operating in Poland?
It’s not the case that Poland
is an entirely new market for us,
far from it actually. We have
been active in Poland for many
years, helping asset owners and
investment funds with professional advisory & due diligence
services to inform investment
and divestment decision making
when considering renewable
energy assets. We had successfully participated in offshore and
onshore wind as well as solar
energy projects with a total capacity exceeding 2GW. We
know the market; we understand
it specifics and how unique it is.
We want to combine our international experience and resources with unique knowledge
and expertise of local partners
and communities to best serve
the markets and feel based on
our experience to date in CEE
and the Baltics, are well place to
operate across the region alongside our mainstream competitors
as we do in other markets internationally.
Are the law and legislation
in Poland conducive to such
expansive plans?
Although Poland has grown
to be the leader in Eastern Europe’s RES, from a global
scale’s perspective it still needs
to be considered an emerging
market. Therefore, legislation
regulating development and implementation of renewable energy sources is still emerging. Poland is just now creating necessary laws and legal infrastructure, trying to adapt to the pace
of development driven by the
demand for renewable energy
sources. We see many positive
signals, such as the transfer of
the draft amendment to the act
on investments in wind farms to
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the Ministry of Climate and Environment, which in practice
may mean acceleration of work
on the development of the socalled „10h” rule.
In Your opinion, are renewable energy sources the
future of polish energy industry?
Renewable energy sources
are characterized by high production fluctuation, depending
on many external factors, but
also are easier to quickly disconnect in order to balance the power grid. In combination with an
advanced and efficiently working energy storage infrastructure, RES is an ideal partner for
sources generating less clean,
but far more predictable and
stable base load, such as nuclear
units. A wise diversification that
guarantees maximum energy
security of the state and a stable,
balanced grid is the future of the
Polish energy sector, and renewable energy are a crucial part of
achieving that. We mustn’t forget that in order to achieve the
goals of installed capacity in
RES set by the European Union
by 2050, we need the fossil fuels
as a transitional source, enabling
and powering the green energy
transformation.
And as Natural Power You
aim to be a part of that process?
Natural Power has worked in
collaboration with its client base
internationally on over 100GW
of projects in North America
markets, over 140GW in Europe, 7GW in Asia or 7GW in
South America. We have the
expertise across the industry.
Krzysztof Jaworski, Natural Power’s business development manager was interviewed
by Jolanta Czudak.
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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System Prodvisor
do wydajniejszej produkcji
Czwarta rewolucja przemysłowa stawia na rozwój sieci i
optymalizację procesów w zakładach produkcyjnych. Znaczny
wzrost wydajności jest możliwy
dzięki nowoczesnym narzędziom
IT, których dobrym przykładem
jest polski Prodvisor – inteligent-

aby znacznie zmniejszyć liczbę
czynności organizacyjnych wykonywanych każdego dnia. W efekcie
udaje się zaoszczędzić cenny czas
zarówno po stronie kadry kierowniczej, jak i pracowników produkcyjnych. Uproszczenie procesów
przy jednoczesnym podniesieniu
ich efektywności przynosi wymier-

się na co najmniej 20-procentowy
wzrost wydajności pracy w zakładzie.
Prodvisor pozwala również
odciążyć osoby na stanowiskach
kierowniczych, wyręczając je w
takich czynnościach jak: przydzielanie zleceń, zamawianie towaru,
kontrola postępu prac, analiza da-

ny brygadzista, logistyk i analityk w jednym. Prodvisor to autorski system do zarzadzania
produkcją firmy technologicznej
ZUTOMTECH ze Śląska, który
otrzymał brązowy LAUR INNOWACYJNOŚCI 2021 w XI edycji
konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne,
organizowanym
przez FSNT-NOT. Statuetkę
odebrał Tomasz Czech, właściciel firmy ZUTOMTECH.
Prodvisor polega na kompleksowym zarządzaniu produkcją w
zakładach przemysłowych tak,

ne rezultaty, zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej.
Wskazane narzędzie jest przykładem systemu określanego mianem inteligentnej fabryki (smart
factory). Pozwala wprowadzić zakład produkcyjny w realia czwartej
rewolucji przemysłowej, czyli tzw.
Przemysłu 4.0. – W inteligentnej
fabryce procesy produkcyjne i logistyczne w dużym stopniu same
się organizują i optymalizują, nawet jeśli obsługiwane są przez ludzi – zapewnia Tomasz Czech,
twórca tego rozwiązania. Wdrożenie systemu Prodvisor przekłada

nych czy raportowanie. Program
wspiera także właścicieli i głównych przełożonych w podejmowaniu kluczowych decyzji, a kolejne
wdrożenia powodują jeszcze większe wzrosty wydajności za sprawą
coraz dokładniejszego dopasowania funkcji systemu do potrzeb
danego przedsiębiorstwa.
Źródło: Zutomtech
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Nowelizacja prawa wodnego
wkrótce wejdzie w życie
Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw, przedłożony przez
Ministra Infrastruktury.
Projekt dostosowuje polskie
prawo do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych. Wprowadza także zgodną z systematyką finansów publicznych formę dotacji podmiotowej przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
przez Wody Polskie dotyczącej
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii – innych niż
elektrownie wodne – powiedział
wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.
W ramach nowelizacji doprecyzowane zostały dotychczasowe obowiązki gmin, m.in.

jeśli chodzi o ewidencjonowanie
i sprawozdawczość dotyczącą
gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji
przydomowych
oczyszczalni
ścieków oraz przepisy dotyczące
procedur
sprawozdawczych
związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK). Ponadto uregulowano kwestię powiązania KPOŚK z wieloletnimi
planami rozwoju modernizacji
urządzeń
wodociągowokanalizacyjnych.
Uzupełniono przepisy dotyczące funkcjonowania systemu
obsługi ścieków dowożonych do
oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości
aglomeracji, z której pochodzą.
Uproszczeniu uległa także procedura wykonania przydomowej
oczyszczalni ścieków.
Określono zasady dotyczące
postępowania z nieczystościami

ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy.
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie będzie
mogło prowadzić działalność
gospodarczą także w zakresie
innych odnawialnych źródeł
energii niż tylko elektrownie
wodne. Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.
Nowe rozwiązania mają
wejść w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
z wyjątkiem części przepisów,
które zaczną obowiązywać po
12 miesiącach od ogłoszenia.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Kolej Plus dla Małopolski

Ponad 60 km linii kolejowych w Małopolsce zostanie
objętych dofinansowaniem w
ramach Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus
do 2028 r. W całej Polsce będzie
to 1200 km linii kolejowych.
Wszystkie zgłoszone do Programu projekty były oceniane według takich samych kryteriów,
uwzględniając m.in. aspekt de-

mograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.
Naszym celem jest kolej
bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim dostępna dla mieszkańców
naszego kraju, szczególnie
mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest
szansą, że kolej wróci na tereny,
które pozbawione były tego
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środka transportu i umożliwi ich
rozwój. To pierwszy w historii
program, który powstał we
współpracy z samorządami –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Rząd poprzez przyjęcie Programu Uzupełniania Lokalnej i
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku
podjął działania, których celem
jest wyeliminowanie zjawiska
wykluczenia komunikacyjnego,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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przez uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub
towarowej oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej
tych regionów Polski.
Kolej Plus w województwie
małopolskim
W województwie małopolskim do Programu, po ocenie
formalnej, zakwalifikowano 5
projektów: 4 znalazły się na liście podstawowej, a 1 na liście
rezerwowej.
Projekty na liście podstawowej, zakwalifikowane do dofinansowania, o łącznej szacunkowej wartości 1 296 mln zł, to:
1/. budowa połączenia kolejowego Kraków-Olkusz;
2/. budowa połączenia kolejowego Kraków-Niepołomice;
3/. budowa połączenia kolejowego Kraków-Myślenice;
4/. rewitalizacja linii kolejowej
nr 108 na odc. Gorlice –Jasło
celem usprawnienie połączenia
Kraków –Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami.

wej łącznicy Borowa Górka –
Pieczyska pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 i 133 na terenie
Jaworza, budowa 4 km zelektryfikowanej linii kolejowej, budowa przystanku osobowego Jaworzno Sosina. Planowane jest
uzyskanie czasu przejazdu Olkusz – Bukowno – Kraków - 52
min.

Budowa połączenia kolejowego
Kraków-Niepołomice
Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pozycja nr 29 na liście
rankingowej, dofinansowanie w
ramach alokacji dodatkowej,
wartość szacunkowa projektu to
324 mln zł.
Celem projektu jest budowa
linii kolejowej, która pozwoli na
połączenie
Niepołomic
z Krakowem.
Efektem realizacji projektu będzie V max pociągów pasażerskich od 60 do 80 km/h, budowa
nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie
Wisła (lk 95) - Niepołomice
Dworzec Autobusowy, budowa 6
km zelektryfikowanej linii kolejowej, budowa 3 nowych punktów obsługi pasażerskiej. Planowane jest uzyskanie następujących czasów przejazdu NiepołoProjekt na liście rezerwowej: mice – Kraków: 29 min (przez
1/. rewitalizacja linii kolejowej Kraków Płaszów), 33 min (przez
nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Nową Hutę).
Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec.
Budowa połączenia kolejowego
Kraków-Myślenice
Wnioskodawca: Urząd MarBudowa połączenia kolejowego
szałkowski Województwa MałoKraków-Olkusz
Wnioskodawca: Urząd Mar- polskiego. Pozycja nr 31 na liście
szałkowski Województwa Mało- rankingowej, dofinansowanie w
polskiego. Pozycja nr 21 na liście ramach alokacji dodatkowej,
rankingowej, dofinansowanie w wartość szacunkowa projektu to
ramach alokacji dodatkowej, 152 mln zł.
wartość szacunkowa projektu to
Projekt dokumentacyjny. Ce217 mln zł.
lem projektu jest m.in. pozyskaCelem projektu jest budowa nie decyzji administracyjnych, w
linii kolejowej, która pozwoli na tym środowiskowej, lokalizacyjpołączenie Olkusza z Krakowem. nej i pozwolenia na budowę.
Efektem realizacji projektu będzie V max pociągów pasażerRewitalizacja linii kolejoskich 80 km/h, budowa dwutoro- wej nr 108 na odc. Gorlice-
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Jasło celem usprawnienie połączenia Kraków-Jasło wraz z
rewitalizacją linii kolejowej nr
110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami
Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pozycja nr 33 na liście
rankingowej, dofinansowanie w
ramach alokacji dodatkowej,
wartość szacunkowa projektu to
603 mln zł.
Celem projektu jest usprawnienie połączenia kolejowego
miast Jasła/Gorlic z Krakowem
na odcinku o długości 31 km.
Efektem realizacji projektu
będzie V max 50 - 100 km/h,
rewitalizacja/odbudowa linii nr
108 oraz modernizacja linii nr
110 na odcinku Gorlice – Jasło,
budowa łącznicy omijającej stację Gorlice Zagórzany, modernizacja 13 punktów obsługi pasażerskiej, w tym stacji Jasło. Planowane jest uzyskanie czasu
przejazdu Jasło - Gorlice - Kraków – 3h 27 min.
Większy budżet programu Kolej Plus
Rada Ministrów przyjęła 20
kwietnia 2022 r. projekt ustawy o
zmianie ustawy o komercjalizacji
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, przedłożony
przez ministra infrastruktury.
Rząd chce zwiększyć budżet programu Kolej Plus – z 5,6 mld zł
do ponad 11 mld zł. Dzięki temu
możliwe będzie dofinansowanie
34 projektów inwestycyjnych,
zamiast planowanych wcześniej
17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych: modernizację lub
budowę nowych linii kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Minister Mariusz Kamiński w Hostomlu:
Ta wojna to walka dobra ze złem

Dziś, 5 maja br. w Hostomlu pod Kijowem minister
Mariusz Kamiński i szefowie
resortów spraw wewnętrznych
Litwy, Łotwy i Estonii spotkali się z Denysem Monastyrskim, ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy. - Ta
wojna jest czarno-biała, to
walka dobra ze złem. Każdy
przyzwoity człowiek na świecie i każde przyzwoite państwo jest z Ukrainą – podkreślił polski minister.
Wizyta ministrów spraw
wewnętrznych Polski, Litwy,
Łotwy i Estonii w Ukrainie jest
wyrazem wsparcia udzielanego
ukraińskim partnerom. Służby
podległe MSW Ukrainy od
pierwszych godzin wojny stoją
na pierwszej linii walki z agresorem.
Podczas dzisiejszego spotkania ministrowie potępili rosyjską agresję zbrojną przeciwko

Ukrainie. - Wojna, którą toczycie, jest spowodowana brutalną
agresją Rosji. Ta wojna jest
czarno-biała, to walka dobra ze
złem. Wszystkie racje moralne
w tej wojnie są po jednej stronie, po stronie narodu ukraińskiego. Każdy przyzwoity człowiek na świecie i każde przyzwoite państwo jest dziś z Ukrainą – zaznaczył szef MSWiA
Mariusz Kamiński.
Minister Mariusz Kamiński
zwrócił się też bezpośrednio do
ukraińskich funkcjonariuszy i
żołnierzy. – Jesteście bohaterami nie tylko Ukrainy, ale i całego wolnego świata. Chylę przed
wami czoło – powiedział szef
polskiego MSWiA. – Przyjechaliśmy tutaj z ministrami państw
bałtyckich, żeby przekazać wyrazy głębokiej solidarności z
Waszą walką, z walczącą o wolność Ukrainą – dodał.
Podczas spotkania minister
Mariusz Kamiński przekazał

szefowi ukraińskiego MSW Denysowi Monastyrskiemu szablę,
którą polscy generałowie otrzymują w momencie nominacji od
prezydenta RP. – Na ostrzu tej
szabli wygrawerowane są dwa
słowa: honor i ojczyzna. Nie
mam najmniejszych wątpliwości, że to słowa, na które zasługuje Pan Minister oraz ukraińscy funkcjonariusze i żołnierze
– zaznaczył minister Mariusz
Kamiński. – Jesteśmy z Wami
od pierwszej chwili rosyjskiej
agresji i będziemy do ostatniej.
Ta ostatnia chwila oznacza zwycięstwo wolnej i niepodległej
Ukrainy nad brutalnym reżimem
rosyjskim – podkreślił polski
minister.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Umowy na realizację
dwóch odcinków S10 podpisane

6 maja 2022 r. zostały podpisane umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi
ekspresowej S10 Bydgoszcz Toruń. Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud zaprojektuje i
zbuduje odcinek Solec - Toruń
Zachód, a Przedsiębiorstwo
Usług Technicznych Intercor
będzie odpowiedzialne realiza-

cję odcinka Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Wartość
obu umów to w sumie ponad
836 mln zł.
Rozpoczynamy realizację
bardzo ważnej inwestycji, tak
długo oczekiwanej przez mieszkańców województwa kujawsko
-pomorskiego. Dzięki niej obie
stolice tego województwa, czyli
Bydgoszcz i Toruń, zostaną po-
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łączone nową, bezpieczną trasą
w standardzie drogi ekspresowej. Dziś po raz kolejny potwierdza się to, co jest standardem rządu, który reprezentuję –
dotrzymujemy słowa – powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
S10 Bydgoszcz Południe –
Emilianowo wraz z rozbudową DK25
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W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości blisko 9 km.
Przebudowany zostanie węzeł
Bydgoszcz Południe, wybudowany węzeł Emilianowo oraz dwa
Miejsca Obsługi Podróżnych.
Zadanie obejmuje ponadto
rozbudowę drogi krajowej nr 25.
Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka tej trasy na nową, ponad 5-kilometrową jezdnię
z dwoma węzłami - Zielona i
Brzoza.
Koszt prac projektowych i
budowlanych w ramach tego
kontraktu to blisko 411 mln zł.
Na zakończenie inwestycji na
drodze ekspresowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
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użytkowanie, przewidziano 45
miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót
budowlanych). W przypadku
części zadania dotyczącego rozbudowy DK25 czas ten wynosi
41 miesięcy (z wyłączeniem
okresów zimowych).
S10 Solec - Toruń Zachód
Umowa obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka drogi
ekspresowej o długości 21,2 km
między Solcem Kujawskim a
Toruniem. W trakcie budowy
powstanie m.in. węzeł Solec oraz
dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. W ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt, obejmujące nową

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

drogę i sąsiadującą linię kolejową.
Planowany termin ukończenia inwestycji o wartości niespełna 426 mln zł to 41 miesięcy (z
wyłączeniem okresów zimowych
w czasie robót budowlanych).
S10 Bydgoszcz - Toruń
Budowa drogi ekspresowej
S10 Bydgoszcz – Toruń o długości 50 km została podzielona na
cztery odcinki realizacyjne:
1/. Bydgoszcz Południe – Emilianowo,
2/. Emilianowo – Solec,
3/. Solec - Toruń Zachód,
4/. oruń Zachód - Toruń Południe.
GDDKiA planuje w najbliższym czasie zawarcie umowy na

Nr 06 (118) Wieści Światowe 01 czerwca 2022 r.

projekt i budowę S10 na odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe o długości 12 km. Prowadzone są także czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu na realizację S10 Emilianowo - Solec o długości 8,6 km.
S10 Bydgoszcz - Toruń początkowo miała powstać w ramach partnerstwa publicznoprywatnego. Dzięki decyzji rządu z czerwca 2020 r. zwiększo-

ny został limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych,
co pozwoliło na realizację zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.
Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń
drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym

kształcie S10 połączy Szczecin,
Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk
z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję i Zalew Wiślany:
rusza III etap
6 maja 2022 r. podpisano
umowę na III etap budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską. Odcinek toru
objęty umową to 8,2 km dna
Zalewu Wiślanego. Wartość
zadania to blisko 129,5 mln zł.
Tor wodny na Zalewie Wiślanym zaprojektowano dla statku morskiego o długości 100 m
(zestaw barek do 180 m), szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m.
Przekop Mierzei Wiślanej
będzie gotowy we wrześniu tego
roku. Powstanie toru wodnego
na Zalewie Wiślanym jest kolejnym etapem strategicznej inwe-

stycji, jaką jest budowa drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany
z Zatoką Gdańską – powiedział
wiceminister
infrastruktury
Grzegorz Witkowski.
W ramach prac podczyszczeniowych i refulacyjnych wykonane zostaną m.in. roboty
czerpalne, transport i odkład
urobku z wbudowaniem w wyspę refulacyjną na Zalewie Wiślanym oraz zakup, dostarczenie
i ustawienie oznakowania nawigacyjnego. Nowe oznakowania
nawigacyjne obejmuje 35 pław,
w tym 18 pław czerwonych po
stronie lewej i 17 pław zielo-

nych po stronie prawej nowego
toru wodnego.
Wykonawca ma czas na wykonanie 50 proc. prac czerpalnych do 30 września 2022 roku,
a całości prac do 30 kwietnia
2023 roku.
Wykonawcą jest konsorcjum
fimr: NDI SA (lider), NDI Sopot
SA (partner), Przedsiębiorstwo
Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (partner).
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Informacja MSZ RP
Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja,
przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich znajdującym się przy ul. Żwirki
i Wigury 51, w ramach

akcji
#StopRussiaNow tym miejscu od godz.
pojawią się billboardy 9:00 do godzin popołuobrazujące oblicze wojny dniowych.
na Ukrainie, analogiczne
Ministerstwo Spraw
do tych z kampanii billZagranicznych
boardowej za granicą.
Rzeczypospolitej Polskiej
Będą one ulokowane w
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Zakończyły się prace związane z modernizacją
toru wodnego Świnoujście – Szczecin
9 maja 2022 r. oddano do
użytku tor wodny Świnoujście –
Szczecin pogłębiony do 12,5
metra. Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 1,9 mld zł.

obrotnic dla statków. Do wydobycia podczas prac na torze było
ok. 24 mln metrów sześciennych urobku, z którego usypano
dwie sztuczne wyspy.
Dzięki pogłębieniu toru

szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i
nie będzie konieczności ich odciążania w Świnoujściu przed
dalszą drogą. Dla przykładu statek, który w tej chwili wchodzi

W trakcie prac pogłębiono
tor wodny do 12,5 m na odcinku
ok. 62 km, z jednoczesnym jego
poszerzeniem do 100 m, przebudową skarp brzegowych oraz
pogłębieniem i poszerzeniem

wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie
statków zawijających do Szczecina zwiększy się z nieco ponad
9 m do około 11 m. Dzięki temu
zapewniona zostanie dostępność

do portu z ładunkiem ok. 20 tys.
ton, po pogłębieniu toru będzie
mógł wejść z ładunkiem prawie
dwukrotnie większym – powiedział wiceminister infrastruktury
Marek Gróbarczyk.
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Nowe wyspy na Zalewie
Szczecińskim powstały z urobku wydobywanego podczas
prac pogłębiających (są polami
refulacyjnymi o łącznej pojemności niemal 40 mln metrów
sześciennych). Zlokalizowane
są na dwudziestym drugim i
dwudziestym ósmym kilometrze toru, kilka kilometrów na
północny wschód od jego krawędzi. Obie wyspy mają średnio 5 m wysokości. Wyspa W22
ma powierzchnię około 123 ha,
a wyspa W28 około 250 ha.
Po zakończeniu inwestycji
jedna z wysp pozostanie czyn-

nym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych przez
najbliższych kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by w
przyszłości mogły również stać
się miejscem bytowania ptactwa
– powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.
Wykonawcą modernizacji
toru wodnego było belgijskoholenderskie konsorcjum firm
Dredging International nv i Van
Oord Dredging and Marine
Contractors bv, a wartość pod-

pisanego we wrześniu 2018 r.
kontraktu to ok. 1,9 mld zł. W
ramach projektu modernizowana jest jeszcze baza oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie. Zadanie o wartości ok. 54
mln zł wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp.
z o.o. ze Szczecina. Umowę
podpisano w sierpniu 2019 r., a
zakończenie prac nastąpi jesienią 2022 r.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Powstanie nowoczesny ośrodek szkoleniowy
dla branży morskiej
W strukturze Akademii
Morskiej w Szczecinie utworzony zostanie międzywydziałowy
ośrodek pod nazwą „Polski
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 20222025, a jej koszt ma wynieść ok.
73,4 mln zł.
Dzięki budowie nowoczesnego ośrodka szkoleniowego
stworzymy możliwość innowacyjnego kształcenia praktycznego studentów, przygotowując
ich tym samym do pracy w sektorze gospodarki morskiej. In-

westując w edukacje, działamy
w interesie Polski i dbamy o
przyszłe pokolenia Polaków powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.
Program wieloletni pn.
„Budowa Polskiego Ośrodka
Szkoleniowego
Ratownictwa
Morskiego” został ustanowiony
uchwalą Rady Ministrów z 6
kwietnia 2022 r. Celem projektu
jest stworzenie warunków do
wykształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby
gospodarki morskiej, żeglugi
międzynarodowej i śródlądowej,
transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej.

Ośrodek utworzony przez
Akademię Morską w Szczecinie
ma uzupełnić powstające przy
ul. Dębogórskiej Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Według planów znajdzie
się tam m.in. nowoczesny obiekt
dydaktyczny, centrum symulacji
medycznej, czy centrum symulacji walki z ogniem i wodą.
Realizacja tego przedsięwzięcia
przyczyni się do podniesienia
kwalifikacji specjalistów, którzy
będą kształceni w tym miejscu.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców
wykonujących międzynarodowy transport drogowy
rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t
narodowy transport drogowy sie całkowitej powyżej 2,5 tony
Od 21 maja 2022 r. przed- rzeczy pojazdami lub zespołami i nieprzekraczającymi 3,5 tony
siębiorcy wykonujący między- pojazdów o dopuszczalnej ma- na obszarze Unii Europejskiej
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są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego oraz
licencję wspólnotową.
Obowiązek ten wynika z
przyjęcia przez Unię Europejską
nowych regulacji zawartych w
tzw. Pakiecie Mobilności I. W
związku z tym konieczne było
także dokonanie zmian krajowych przepisów dotyczących
zasad prowadzenia działalności
w zakresie transportu drogowego. Implementacja Pakietu Mobilności I nastąpiła w ramach
ustawy z 26 stycznia 2022 r. o
zmianie ustawy o transporcie
drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r.
poz. 209).
Jednym z elementów Pakietu Mobilności I jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z 15

lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
(WE) nr 1072/2009 i (UE) nr
1024/2012 w celu dostosowania
ich do zmian w transporcie drogowym.
Rozporządzenie
2020/1055 wprowadziło m.in.
obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego oraz
licencji wspólnotowej przez
przedsiębiorców wykonujących
międzynarodowy transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem
pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita
przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony.
Wymóg ten nie dotyczy
przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami
lub zespołami pojazdów o do-

puszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony.
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela:
1/. starosta właściwy dla siedziby
przedsiębiorcy, a w przypadku
przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną właściwego dla adresu
stałego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej;
2/. Główny Inspektor Transportu
Drogowego, jeżeli przedsiębiorca
nie występował do starosty z
wnioskiem o wydanie zezwolenia
na
wykonywanie
zawodu
przewoźnika drogowego.

Licencji wspólnotowej udziela
Główny Inspektor Transportu
Drogowego.
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikacja kolejowa
dla przewozu uchodźców
W związku z atakiem Rosji na
Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują
wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień
transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają
m.in. z transportu kolejowego.
Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do
innych krajów w Europie.
Koleje z Polski, Niemiec i Czech
współpracują
przy
przewozie
uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na
Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie
ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.
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Dodatkowe pociągi i
wzmocnione składy

Dodatkowe i wzmocnione
składy jadące do Niemiec i
Czech
Od 24 lutego do 11 maja br. z

miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 3843 pociągi, w tym 3374 pociągi stałego
kursowania i 469 pociągów dodatkowych.
Łącznie, od wybuchu wojny na
Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 11
maja br., ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 868 tys. pasażerów
w różnych kierunkach Polski, w
tym ponad 697,7 tys. pociągami
stałego kursowania i ponad 170 tys.
pociągami specjalnymi.
Polski narodowy przewoźnik –
PKP Intercity koordynuje działania
związane z wykorzystaniem taboru
przewoźników regionalnych.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Obserwujemy zainteresowanie
korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do
Niemiec, a także Czech i Austrii.
Dlatego polskie spółki kolejowe
ściśle współpracują z partnerami z
kolei niemieckich i czeskich, by
uruchamiać dodatkowe składy specjalne.
Obecnie obywatele Ukrainy
mogą bezpłatnie podróżować do
Niemiec na pokładzie pociągów
PKP IC. Polskie koleje uruchamiają
także dodatkowe składy, które m.in.
z Warszawy, Krakowa czy Katowic
przewożą uchodźców w kierunku
Niemiec.
Do 11 maja br. łącznie z Polski
(z Warszawy, Wrocławia, Przemy-
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we zasady dotyczące bezpłatnych
przejazdów PKP Intercity dla
uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w
komunikacie
MI:
https://
www.gov.pl/web/infrastruktura/
nowe-zasady-tymczasowychbezplatnych-przejazdow-pkpintercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy
Dotychczas 1 785,7 tys. obywaBezpłatne przejazdy dla teli Ukrainy uciekających przed
obywateli ukraińskich
wojną skorzystało z bezpłatnych
Od 1 kwietnia obowiązują no- przejazdów pociągami PKP Interci-

śla, Chełma, Krakowa i Gdyni)
wyjechały 2004 pociągi z uchodźcami, w tym 1737 pociągów stałego kursowania i 267 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 652 tys.
osób.

ty.

Bezpłatne przejazdy na terenie
swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec,
Czech, Słowacji, Austrii i Węgier,
co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości
kolejnej kadencji rozpoczyna pracę
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył
27 kwietnia br. akty powołania
członkom Młodzieżowej Rady
Sprawiedliwości II kadencji.
Rada wspiera inicjatywy edukacyjne resortu.
Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości, której pomysłodawcą
jest wiceminister Marcin Romanowski, pomaga w promowaniu
wśród młodzieży budowania
świadomości prawnej. Stara się
także włączać młodych ludzi do
dialogu na temat wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia
prawnego w Polsce.
Rada wspiera działania Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących młodzieży,
podejmując inicjatywy służące

promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego.
Dzięki niej młodzi ludzie zyskują poczucie realnego wpływu na
kształtowanie prawa w Polsce.
Wiceminister Marcin Romanowski pogratulował wszystkim
nowym członkom Młodzieżowej
Rady Sprawiedliwości. Dotychczasowa aktywność tych młodych ludzi w swoich środowiskach daje rękojmię godnego
wypełniania obowiązków wiążących się z pracą w radzie - podkreślił.
Mam nadzieję, że dzięki waszej aktywności uda się kreować
i promować wśród młodzieży
współdziałanie dla budowania i
rozwoju świadomości prawnej –
powiedział Marcin Romanow-

ski. - To poważne wyzwanie ze
względu na wysoki poziom zaangażowania i pracy wyznaczony przez członków rady I kadencji.
W skład nowej Rady wchodzą 24 osoby w wieku od 16 do
26 lat. Ich pracę wspierają regionalni przedstawiciele rady, działający na terenie całego kraju.
Młodzieżowa Rady Sprawiedliwości wystartowała w marcu
2021 r. Jej działalność oraz zaangażowanie młodych ludzi w
propagowanie wiedzy prawnej
wśród rówieśników dały Ministerstwu Sprawiedliwości impuls
do kontynuacji przedsięwzięcia.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Przygotowywana w Ministerstwie Sprawiedliwości
ustawa o franczyzie wesprze przedsiębiorców
Wolny rynek jest rzeczywiście wolny, gdy zapewnia jego
uczestnikom równe warunki i
możliwości
funkcjonowania.
Takie same dla wielkich korpo-

racji oraz sieci, jak i dla drobnych przedsiębiorców. To warunek zdrowej i uczciwej konkurencji – podkreślił Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości,
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który podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w
Katowicach wziął udział w debacie poświęconej franczyzie.
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi
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zmianami dla rynku franczyzy.
Dzięki nowym przepisom franczyzobiorcy będą chronieni
przed dominacją wielkich korporacji, a zasady funkcjonowania branży staną się przejrzyste
dla wszystkich. Projekt przygotowuje zespół ekspercki złożony
z legislatorów, prawników i ekspertów z zakresu prawa gospodarczego, powołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa
Ziobro.
Mali i średni przedsiębiorcy
są siłą polskiej gospodarki. To
ludzie, którzy często inwestują
we własny biznes całe swoje
oszczędności. Umowa franczyzy nie może być dla nich rodzajem ultimatum bez możliwości
negocjowania
postanowień.
Dlatego rynek franczyzy wymaga wprowadzenia gwarantowanych przez prawo standardów –
mówił w Katowicach Marcin
Sławecki, który nadzoruje w
Ministerstwie Sprawiedliwości
prace nad projektem.
Założenia ustawy powinny
być gotowe do końca maja. Na

każdym etapie prac projekt bę- nia z wiedzy i zasobów dużych
dzie konsultowany ze środowi- sieci. Nowe przepisy będą korzystne także dla franczyzodawskiem przedsiębiorców.
ców – mają chronić interesy obu
stron. To przecież franczyzoZ korzyścią dla obu stron
W Polsce działa ponad 1300 dawcy i franczyzobiorcy wspólsieci franczyzowych i 80 tys. nie pracują na sukces.
franczyzobiorców. Franczyzobiorcy to zwykle drobni przedKonieczna równowaga
Budowaniu uczciwych relasiębiorcy. A franczyzodawcy –
podmioty silniejsze, mające cji biznesowych musi służyć
wiedzę, doświadczenie, sieć mądre, jasne i przede wszystkim
dystrybucji - czasem wykorzy- równe dla wszystkich prawo.
stują swoją pozycję i proponują Takie, które chroni małych
umowy, które są niekorzystne przed dominacją wielkich, a
jednocześnie wyznacza przejdla franczyzobiorców.
Do Ministerstwa Sprawiedli- rzyste zasady dla wszystkich.
Franczyza musi opierać się
wości zgłaszało się wiele osób,
które czują się pokrzywdzone na równowadze. Nie może poletakimi umowami. Niestety nie gać na tym, że sieci franczyzopowiodły się próby stworzenia we wyłącznie partycypują w
wspólnego dla całej branży fran- zyskach, a jeśli franczyzobiorcy
czyzowej Kodeksu Dobrych poniosą biznesową porażkę –
Praktyk, opracowanego z inicja- bezwzględnie egzekwują od
tywy Rzecznika Małych i Śred- nich wygórowane należności.
nich Przedsiębiorców. Podjęto
więc prace legislacyjne, by usta- Ministerstwo Sprawiedliwości
wa zagwarantowała małym
Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorcom - bez szkody
dla nich - możliwość korzysta-

Zdecydowana reakcja Ministra Sprawiedliwości
na zapowiedź Donalda Tuska
Donald Tusk nie po raz
pierwszy mnie atakuje. Robi to
dlatego, że konsekwentnie pokazuję jego szkodliwe działanie. Z
punktu widzenia interesów Polski, używając jego słownictwa,
jest wyjątkowym szkodnikiem powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Zbigniew Ziobro na dzisiejszej
(2 maja br.) konferencji prasowej.
Zbigniew Ziobro odniósł się
do zapowiedzianego przez Donalda Tuska wniosku opozycji o
wotum nieufności wobec Mini-
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stra Sprawiedliwości. Wniosek
ma przykryć katastroficzne skutki polityki prowadzonej przez
Donalda Tuska, które szczególnie widać po agresji Rosji na
Ukrainę.
Minister przypomniał, że
Donald Tusk będąc przez pięć
lat przewodniczącym Rady Europejskiej pozwolił, by europejska gospodarka uzależniała się
od rosyjskiego gazu.
Przez długie lata politycy
polskiej prawicy wzywali Niemcy i UE do zmiany polityki wobec Putina. Donald Tusk nie
złożył weta wobec unijnej poli-
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tyki energetycznej. Był wiernym
wykonawcą polityki Angeli
Merkel – podkreślił Zbigniew
Ziobro.
Dziś widzimy, jakim wielkim błędem, jakim krachem zakończył się ten kierunek polityki
unijnej, forsowanej przez kanclerz Niemiec, której wiernym
wykonawcą był Donald Tusk.
Grał giermka w tej grze o interesy, w której nie chodziło o Unię
wolną od szantażu rosyjskiego,
tylko zależną od Putina i rosyjskich surowców – dodał.
Jak zauważył, na zmianę
nastawienia Donalda Tuska nie
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wpłynął nawet apel komisji polskiego parlamentu, która zwracała uwagę na uzależnianie się
UE od Rosji. – Jak zachował się
wtedy Donald Tusk? Tak, jak
chciał tego polski parlament?
Nie. Zachował się jak chciały
Niemcy, jak chciała Angela
Merkel i tak jak chciał docelowo
Putin – przypomniał Zbigniew
Ziobro.
Odniósł się również do sankcji nakładanych przez instytucje
unijne na Polskę. – Donald Tusk
jest złym duchem sankcji nałożonych przez UE na Polskę. To
jego koleżanki i koledzy z Euro-

pejskiej Partii Ludowej (EPP)
inspirowali bezprawne sankcje
na Polskę. Cały czas jest szefem
tej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim – podsumował minister.
Zbigniew Ziobro podkreślił
również, że wbrew atakom ze
strony Donalda Tuska, wniosek
o rozważenie możliwości zawieszenia składki Polski do UE, ma
oparcie traktatach unijnych.
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu UE, gdy
przynajmniej jedno z państw
członkowskich znajdzie się w
nadzwyczajnej sytuacji charak-

teryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich,
Unia może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego państwa. Na podstawie
tego artykułu ministrowie Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik
wystąpili o środek tymczasowy
w postaci zawieszenia całości
lub części składki, celem przekazania jej na potrzeby uchodźców.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceminister Sebastian Kaleta
na międzynarodowej konferencji
o odpowiedzialności za zbrodnie na Ukrainie
Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta wziął udział
w międzynarodowej konferencji
w Wilnie pt. „Odpowiedzialność
karna za zbrodnię agresji na
Ukrainie: jakie są opcje uzyskania sprawiedliwości”. Rozmawiano o mechanizmach prawa
międzynarodowego, które mogą
w przyszłości pozwolić na pociągnięcie do odpowiedzialności
karnej Putina i współsprawców rosyjskich zbrodni. Tematem dyskusji było też powołanie
trybunału doraźnego dla osądzenia winnych.
Agresja wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stanowi ciężkie naruszenie prawa międzynarodowego, gdyż narusza jego
podstawową zasadę zakazującą
używania siły zbrojnej przeciwko suwerenności, integralności
terytorialnej lub niezawisłości
politycznej jakiegokolwiek państwa. Zasadę tę zapisano w Karcie Narodów Zjednoczonych
oraz w rezolucji Zgromadzenia

Ogólnego ONZ z 1970 r. Rezolucja ta mówi również, że agresja jest zbrodnią przeciw pokojowi, która powoduje odpowiedzialność na podstawie prawa
międzynarodowego.

Jednym z celów śledztwa
jest zgromadzenie i zabezpieczenie materiału dowodowego zeznań obywateli ukraińskich,
którzy przebywają w Polsce jako
uchodźcy wojenni i są ofiarami
wojny
lub
mają
wiedzę
o zbrodniach wojennych na terytorium Ukrainy. Dotąd udało się
uzyskać ponad 1000 świadectw
procesowych w postaci zeznań
świadków, a także zdjęć i nagrań
filmowych.
Działania polskiej prokuratury mają charakter pomocniczy w
stosunku do głównego śledztwa
Międzynarodowego Trybunału
Karnego, które wszczęto 2 marca. Prokurator MTK Karim
Khan gościł w Polsce, by omówić szczegóły współpracy.

Postępowanie
polskiej prokuratury
Na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro polska prokuratura prowadzi postępowanie karne dotyczące rozpoczęcia przez władze i funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej i politycznej niepodległości Ukrainy przez rosyjskie siły
zbrojne, w porozumieniu z władzami i funkcjonariuszami Białorusi, udostępniającymi terytoMiędzynarodowy
rium tego państwa do dokonyzespół śledczy
wania aktów agresji zbrojnej
Poza tym uczestniczymy w
przeciwko Ukrainie – poinfor- powołanym wspólnie z Ukrainą i
mował podczas spotkania wice- Litwą zespole śledczym, do któminister Sebastian Kaleta.
rego przystąpił także Prokurator
MTK. Zespół koordynuje działa-
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nia związane z gromadzeniem i
zabezpieczaniem
dowodów
zbrodni popełnionych na terytorium Ukrainy, by pociągnąć
sprawców do odpowiedzialności
karnej.
Bezprecedensowe przystąpienie Prokuratora MTK do tego
zespołu ma kluczowe znaczenie
dla jego pracy. Dzięki temu jej
efekty będą wykorzystane dla
potrzeb postępowania przed
Trybunałem.
Apeluję do państw, które
chciałyby mocniej wesprzeć
postępowanie Prokuratora MTK
i proces dokumentowania zbrodni na terytorium Ukrainy,
o przyłączenie się do tego zespołu śledczego – powiedział
wiceminister Sebastian Kaleta.
Kilkadziesiąt państw chce rozliczyć rosyjskie zbrodnie
Polska jest jednym z państw,
które jako pierwsze na podstawie art. 14 Rzymskiego Statutu
Międzynarodowego Trybunału
Karnego przedstawiły prokuratorowi MTK sprawę zbrodni
popełnionych na terytorium
Ukrainy przez agresora rosyjskiego. Obecnie liczba państw,

które zwróciły się do Trybunału
na podstawie art. 14 wzrosła do
41 i obejmuje nie tylko kraje
europejskie, ale i m.in. Japonię,
Australię, Nową Zelandię, Kanadę czy Kolumbię. To pokazuje wolę społeczności międzynarodowej wymierzenia sprawiedliwości w związku ze zbrodniami popełnianymi na terytorium
Ukrainy – podkreślił wiceminister.
Zdaniem Sebastiana Kalety,
objęcie przez MTK swą jurysdykcją również zbrodni agresji
rozwiązałoby szereg problemów
związanych z powołaniem nowego trybunału międzynarodowego. Nie bez znaczenia jest
m.in. konieczność szybkich
działań czy sądzenie zbrodni
przez sąd międzynarodowy mający już ugruntowaną pozycję,
posiadający infrastrukturę w
postaci zespołów śledczych,
biegłych, i środków na prowadzenie działalności.
Mimo to Polska z zadowoleniem zareagowała na wezwanie
Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy do pilnego powołania międzynarodowego trybunału karnego ad hoc, który

otrzymałby mandat do zbadania
zarzutu i ewentualnego ścigania
zbrodni agresji, popełnionej
przez przywódców politycznych
i wojskowych Federacji Rosyjskiej.
W spotkaniu w Wilnie
uczestniczyli m.in.: premier Litwy Ingrida Šimonytė, Denys
Maliuska, minister sprawiedliwości Ukrainy, były premier
Wielkiej
Brytanii
Gordon
Brown, były prezydent Łotwy
Valdis Zatlers, prof. Philippe
Sands z University College w
Londynie, kierownik Centrum
Międzynarodowych Sądów i
Trybunałów tej uczelni, prof.
Alex Whiting z Uniwersytetu w
Harwardzie, były współpracownik prokuratora MTK i Międzynarodowego Trybunału ds. byłej
Jugosławii.
Obecni byli też liczni prawnicy, przedstawiciele środowisk
akademickich i organizacji międzyrządowych.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Otwarcie nowego pawilonu
w Zakładzie Karnym w Siedlcach
Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra
Sprawiedliwości Marcin Sławecki wzięli udział w oddaniu
do użytkowania nowego pawilony w Zakładzie Karnym w Siedlcach. To 162 dodatkowe miejsca dla skazanych, szansa na
zwiększenie wśród nich zatrudnienia, a także korzyści dla lokalnych przedsiębiorców.

str. 20

Zakład Karny w Siedlcach
jest jedną z najstarszych jednostek penitencjarnych w kraju.
Nowy pawilon, wybudowany
zgodnie ze standardami europejskimi, pozwoli na zwiększenie
pojemności Zakładu do 862
miejsc. Zastosowano w nim nowoczesny system monitoringu i
systemów alarmowania.
Więźniowie będą mogli
podjąć zatrudnienie m.in. u
miejscowych przedsiębiorców.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Praca osadzonych ma wymiar
resocjalizacyjny, pozwala na
zdobycie nowych umiejętności
zawodowych. Dzięki niej skazani mają możliwość spłaty swoich zobowiązań finansowych,
grzywien czy długów alimentacyjnych.
Nowy pawilon oznacza także poprawę warunków pracy dla
funkcjonariuszy i nowe możliwości na lokalnym rynku pracy
dla osób, które chciałyby zwią-
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zać swoją karierę zawodową ze
Służbą Więzienną.
Poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w
otwarciu pawilonu wzięli udział
m.in. gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Paweł Nasiłowski
– Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Systemu

Dozoru Elektronicznego, płk
Zbigniew Brzostek - Dyrektor
Okręgowy Służby Więziennej
oraz Dyrektor Zakładu Karnego
w Siedlcach ppłk Cezary Bujak,
a także ks. dr Kazimierz Gurda
– Biskup Siedlecki.
Ponadto obecni byli przedstawiciele Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, lokalnych

władz samorządowych, sądownictwa, uczelni wyższych, instytucji społecznych, związków
zawodowych.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedź w sprawie blokowania
unijnych środków
Donald Tusk nie chce pamiętać,
że w Parlamencie Europejskim to
jego koleżanki i koledzy z Europejskiej Partii Ludowej dziesiątki razy
żądali, by Komisja Europejska blokowała pieniądze, o które dzisiaj tak
się upomina dla Polski – powiedział
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na
dzisiejszej (10 maja br.) konferencji
prasowej.
Czyje środowisko w Parlamencie Europejskim uchwaliło prawo,
które pozwala Komisji Europejskiej
blokować pieniądze dla Polski?
Zbigniewa Ziobro czy Donalda Tuska? Czyje środowisko w Parlamencie Europejskim właśnie żąda,
by blokować pieniądze dla Polski i
tego domaga się od Komisji Euro-

pejskiej? Zbigniewa Ziobry czy
Donalda Tuska? – pytał minister.
Podkreślił, że brak pieniędzy dla
Polski z Unii Europejskiej jest konsekwencją działalności byłego przewodniczącego Rady Europejskiej i
jego środowiska politycznego. –
Dziś Donald Tusk wylewa krokodyle łzy i udaje zatroskanie, że Polska
nie dostaje pieniędzy – mówił minister.
Właściwym adresatem pretensji
Donalda Tuska są jego koleżanki i
koledzy partyjni z EPL, która jest
niezwykle aktywna w procederze,
by Polska nie dostała ani jednego
euro – dodał Zbigniew Ziobro.
Wyraził nadzieję że Donald
Tusk odświeży swoją pamięć i wyjaśni, jak godzi żądanie, by Polska
nie dostała ani złotówki z ubolewaniem, że tych pieniędzy nie ma.

Do zarzutów byłego przewodniczącego Rady Europejskiej odniósł
się również europoseł Patryk Jaki. –
Tusk twierdzi, że to przez nas nie
ma środków europejskich. Trudno
sobie wyobrazić bardziej bezczelne
kłamstwo. Dlaczego bezczelne? Bo
łatwo je zweryfikować – ocenił.
Przypomniał, że w tej kadencji
Parlamentu Europejskiego miały
miejsce już 43 debaty i rezolucje,
które nawoływały do zablokowanie
Polsce należnych pieniędzy z UE. A
razem z inicjatywami komisji europarlamentu było ponad 100 żądań,
by Polsce nie wypłacać pieniędzy.
Wszystkie te wnioski były pisane przez partię Donalda Tuska: EPL
– przypomniał Patryk Jaki.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Zadania samorządowe z dofinansowaniem
z rezerwy subwencji ogólnej
Komisja Wspólna Rządu i
Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział
środków rezerwy subwencji
ogólnej na 2022 rok. W tym

roku władze samorządowe
wnioskowały o wsparcie w
wysokości 316,3 mln zł.
Do budowy, modernizacji
oraz remontów dróg podchodzimy kompleksowo. Oprócz in-
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westycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad,
dróg ekspresowych i obwodnic,
wspieramy finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Inwestycje samorządowe uzyskują

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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wsparcie z rezerwy subwencji
ogólnej oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu
poprawia się bezpieczeństwo i
komfort podróżowania wszystkimi rodzajami dróg w Polsce –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
W 2022 r. dofinansowanie
uzyskają 102 jednostki samorządu terytorialnego – 12 województw na kwotę 37 401,6 tys.
zł, 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 147 822,1 tys. zł
oraz 57 powiatów na kwotę
131 036,7 tys. zł.
Ministerstwo Infrastruktury
i Ministerstwo Finansów, po
analizie i weryfikacji wniosków w zakresie zgodności z
zapisem ustawowym oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi z przedstawicielami
samorządów w sierpniu 2021
r., przedstawiły wspólne stano-

wisko w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej na
2022 r. Zaproponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół
ds. Infrastruktury, Rozwoju
Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.
Rezerwa subwencji ogólnej
to coroczny mechanizm wsparcia inwestycji realizowanych
przez samorządy. RSO tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1
ustawy z 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. Środki rezerwy
przeznacza się na dofinansowanie:
1/. inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na
prawach powiatu,

2/. utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę,
wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
3/. remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
W 2020 r. dofinansowanie z
tego mechanizmu uzyskało 120
jednostek samorządu terytorialnego.
Lista zadań i więcej informacji o
RSO na stronie MI: https://
www.gov.pl/web/infrastruktura/
rezerwa-subwencji-ogolnej
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielkie zainteresowanie Nocą Muzeów
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Projekcja filmów w wirtualnej
technologii, pokaz tresury psów
specjalnych, wybijanie pamiątkowych monet, nagrody w kole fortuny, plenerowa wystawa - atrakcje
przygotowane przez Ministerstwo
Sprawiedliwości cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników
Nocy Muzeów.
Ministerstwo Sprawiedliwości
było w sobotę (14 maja) jednym z
najbardziej obleganych miejsc w
Warszawie. Oferta przygotowana
na Noc Muzeów zapewniła wiele
niezapomnianych wrażeń i dobrą
zabawę. Miała też duży walor poznawczy.
Po założeniu specjalnych gogli
można było zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości i przenieść w
sam środek przedwojennej sceny
rewiowej lub do Warszawy okresu
niemieckiej okupacji. Pozwoliły na
str. 22

to dwa wyreżyserowane przez Tomasza Szafrańskiego filmy, nakręcone w technologii VR: muzyczna
komedia pomyłek w stylu lat trzydziestych „Nie kochać w taką noc”,
przypominająca postać popularnego
aktora, Aleksandra Żabczyńskiego,
oraz krótkometrażowy dramat wojenny „Dża-Dża”, poświęcony słynnej przedwojennej tenisistce, Jadwidze Jędrzejewskiej.
Kolejna atrakcją był pokaz tresury i pracy psów specjalnych, a
więc
czworonożnych
„funkcjonariuszy” Służby Więziennej. Psy zostały odpowiednio wyszkolone, aby kontrolować przedmioty, osoby i pomieszczenia pod
kątem obecności substancji niedozwolonych, a także we współpracy
z opiekunem pełnić służbę wartowniczą. Dodatkowo Grupa Interwencyjna Służby Więziennej przedstawiła podstawowe elementy samoo-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

brony: proste chwyty obezwładniające, obronę przed atakiem nożem
oraz obronę przed uderzeniem. Został również zaprezentowany specjalistyczny sprzęt Służby Więziennej (m.in. samochód służbowy oraz
System Dozoru Elektronicznego).
Odwiedzający
Ministerstwo
Sprawiedliwości brali też udział w
pokazie pierwszej pomocy, wybijali
pamiątkową monetę, jedli watę
cukrową, pili wodę z saturatora i
wygrywali nagrody w kole fortuny.
Można było również obejrzeć wystawę plenerową „Jaki znak twój?
Orzeł Biały. Dzieje herbu i godła
Polski”.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Międzynarodowa konferencja ministrów
do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy z
udziałem kierownictwa MSWiA
Dziś, 9 maja br. odbyła się
międzynarodowa konferencja
ministrów do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy,
którą zainaugurował Szef
MSWiA Mariusz Kamiński. W
konferencji uczestniczyli także
wiceminister Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds.
uchodźców wojennych z Ukrainy oraz wiceminister Bartosz
Grodecki.
Podczas spotkania minister
Mariusz Kamiński odniósł się do
swojej ubiegłotygodniowej wizyty w Kijowie. W czwartek
razem z ministrami spraw wewnętrznych Litwy, Łotwy i Estonii spotkał się z szefem MSW
Ukrainy Denysem Monastyrskim.
Przedstawiciele ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych
dziękują
nam
wszystkim za pomoc, jakiej
udzielamy uchodźcom ukraińskim. Miejmy nadzieję, że tylko
czasowo obywatele Ukrainy
znajdują się poza terytorium
swojego kraju, że wrócą na
Ukrainę jak tylko będzie bezpiecznie – powiedział minister
Mariusz Kamiński. – Wszyscy
podkreślają, że są to w zdecydowanej większości matki z dziećmi. One muszą być bezpieczne.
To jest kwestia podstawowych
standardów
cywilizacyjnych.
Musimy zapewnić kobietom i ich
dzieciom bezpieczną przystań w
naszym kraju. To jest główny
temat naszego dzisiejszego spotkania, a także wymiana do-

świadczeń w zakresie wspólnego
działania – dodał minister.
Minister Mariusz Kamiński
podkreślił, że Polska udziela
ogromnego wsparcia ukraińskich służb, w tym straży pożarnej czy policji. - Cały czas prowadzimy bezpośrednią pomoc
dla braterskich struktur ukraińskich. Przekazaliśmy 35 tys. hełmów, 25 tys. kombinezonów
strażackich, 20 tys. węży strażackich – to rzeczy bardzo praktyczne i w tej chwili niezbędne –
argumentował.
Przypomniał też, że Ukraińcy nadal potrzebują pomocy
sprzętowej. Wiele zadań wymaga natychmiastowego wsparcia,
jak np. sprawa tysięcy min, które pozostawiły wojska rosyjskie
wycofując się z okolic Kijowa i
północnej Ukrainy. Niezwykle
istotne jest również zbieranie
dowodów zbrodni. – Zbieramy
informacje,
przesłuchujemy
świadków zbrodni wojennych w
Ukrainie. Akty ludobójstwa muszą być dokumentowane teraz,
jak najszybciej. To musi być
mocny materiał procesowy
przed sądami międzynarodowymi - mówił minister Mariusz Kamiński.
Systemowa pomoc
dla uchodźców z Ukrainy
Podczas konferencji prasowej wiceminister Paweł Szefernaker podsumował dzisiejsze
spotkanie z udziałem przedstawicieli 12 krajów. Sekretarz stanu w MSWiA podkreślił, że pomoc humanitarna, która była
udzielana doraźnie, jest już za
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nami. – W tej chwili przed naszymi państwami stoją duże wyzwania związane z pomocą systemową. To m.in. kwestia opieki
nad dziećmi, kursów językowych
oraz relokacja uchodźców z dużych ośrodków do mniejszych –
mówił.
Wiceminister powiedział, że
musimy być gotowi na to, żeby
oferta pobytu w mniejszych
miejscowościach była jak najbardziej atrakcyjna dla uchodźców. - To również kwestia organizowania zdalnej nauki i egzaminów w ramach ukraińskiego
systemu oświaty – poinformował.
Pełnomocnik
rządu
ds.
uchodźców wojennych z Ukrainy przekazał też, że przedstawiciele innych rządów wsparli
działania Polski dotyczące stworzenia dodatkowego funduszu
unijnego dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Przypomniał, że w Polsce w
ramach współpracy rządu i samorządów został powołany zespół, który wypracowuje systemowe
założenia
pomocy
uchodźcom wojennym z Ukrainy. Działania te dotyczą przede
wszystkim kwestii opieki nad
dziećmi, edukacji i dostępu do
rynku pracy.
Sekretarz stanu w MSWiA
podkreślił, że potrzebne są rozwiązania systemowe na lata.
Będą one przedmiotem kolejnych rozmów, wymiany doświadczeń i informacji. Zapowiedział też, że kolejne tego
typu spotkanie z udziałem ministrów do spraw uchodźców wo-
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jennych z Ukrainy planowane
Obecni
na
konferencji
jest na wrzesień.
przedstawiciele
ministerstw
podkreślali, że Komisja EuroMiędzynarodowa konferencja pejska w niewystarczającym
ministrów do spraw uchodź- stopniu odpowiedziała na potrzeby finansowe związane z
ców wojennych z Ukrainy
W dzisiejszym spotkaniu recepcją uchodźców. Długie i
ministrów uczestniczyli przed- mało elastyczne procedury akstawiciele: Polski, Litwy, Ło- tualnie funkcjonujących mechatwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii, nizmów wsparcia (np. w raMołdawii, Słowacji, Czech, mach funduszy w obszarze
Węgier, Austrii, Niemiec oraz spraw wewnętrznych) uniemożWielkiej Brytanii. Gościem liwiają szybkie finansowanie
konferencji był także Andrij wydatków.
Deszczyca, ambasador Ukrainy
Obradujący zwrócili też
w Polsce.
uwagę na wyjątkowość obecne-

go kryzysu uchodźczego, który
dotyczy przede wszystkim kobiet i dzieci. Zgodzono się również, że wobec nieprzewidywalności Rosji, należy przygotować
się na długą wojnę i gotowość
do przyjęcia kolejnych dużych
fal uchodźców.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

XXXIII konferencja Europa Karpat
Międzynarodowa konferencja Europa Karpat po raz kolejny zgromadziła polityków, naukowców i samorządowców z
krajów regionu karpackiego:
Polski,
Ukrainy,
Słowacji,
Czech, Litwy, Węgier, Rumunii,
Mołdawii, a także przedstawicieli Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. W dniach
13-14 maja 2022 r. w Krasiczynie (woj. podkarpackie) eksperci
omawiali m.in. kwestie dotyczące rozwoju transportu w Europie
Środkowej.
W wydarzeniu uczestniczyli
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk i wiceminister Rafał
Weber, a także wicemarszałek
Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oraz przewodniczący Rady
Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.
W debacie na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
który jest kompleksowym instrumentem wsparcia realizacji
zadań na drogach zarządzanych
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przez jednostki samorządu terytorialnego, wiceminister Rafał
Weber przedstawił efekty rządowego programu.
Priorytetem obecnego rządu
jest budowa spójnego układu
komunikacyjnego kraju. Nie uda
się to bez rozwoju i poprawy
jakości sieci dróg lokalnych. W
latach 2019-2021 prawie 10 tysięcy zadań na drogach gminnych i powiatowych otrzymało
dofinansowanie, a łączna wartość środków przyznanych na
ten cel wyniosła prawie 10 mld
zł. W 2022 r. dofinansowanie z
RFRD przyznane na poprawę
parametrów technicznych dróg
samorządowych i zwiększenie
na nich bezpieczeństwa ruchu
drogowego to 2,7 mld zł – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Podczas panelu „Rozwój
komunikacji w Europie Środkowej. Wschód – Zachód – Północ
– Południe" dyskutowano o
transgraniczych możliwościach
rozwoju regionu i wspólnych
projektach inwestycyjnych. Od-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

nosząc się do integracji krajów
karpackich minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przedstawił główne założenia rozwoju
infrastruktury w Polsce w kontekście strategii makroregionalnej.
Obecne tragiczne wydarzenia na Ukrainie potwierdziły
słuszność przyjętych kilka lat
temu przez Polskę założeń, kiedy postanowiliśmy dokonać redefinicji kierunków rozwoju
polskiej infrastruktury transportowej. Doceniliśmy wagę połączeń północ-południe w systemie transportowym Polski, co
nie miało do tej pory miejsca.
Zmiana ta wspólnie z rozwojem
koncepcji geopolitycznej Trójmorza, która daje szansę na
owocną współpracę, rozwój i
budowę dobrobytu jakiego w
regionie nie było od stuleci w
pełni wpisuje się w potrzebę
chwili. Kluczowy stał się szlak
Via Carpatia, który na naszych
oczach staje się faktem. Projekt
ten obejmuje również odnogi na
Ukrainie, prowadzące od Doro-
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huska do Kijowa przez Łuck
oraz od Hrebennego, Medyki
przez Lwów i Tarnopol do Odessy oraz do granicy z Rumunią
w pobliżu Suczawy. Dziś, po
agresji Rosji na Ukrainę, jeszcze wyraźniej widzimy, jak dalekosiężna była wizja śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Szef resortu infrastruktury
podkreślił, że prowadzone przez
Polskę i państwa sąsiednie inwestycje są również motorem
rozwoju gospodarczego.
Via Carpatia jest drogą życia dla wschodniej Polski, a
patrząc szerzej Europy Środkowo-Wschodniej. Bez wątpienia
przyczynia się do usuwania
opóźnień w rozwoju nowoczesnego systemu infrastruktury
transportowej w naszej części
świata. W dłuższej perspekty-

wie jej realizacja pozytywnie
wpłynie na zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca
do inwestowania, pobudzi
wzrost zatrudnienia, a także
zwiększy wymianę zagraniczną
i mobilność obywateli. Konsekwentnie dążymy do rozwoju
naszych szlaków transportowych – dodał minister A. Adamczyk.
Podczas konferencji rozmawiano także o szerokich konsekwencjach jakie dla systemu
transportowego Europy spowodowała wojna na Ukrainie.
Wojna na Ukrainie to wydarzenie, które znacząco wpłynęło
na system transportowy Polski i
państw naszego regionu, regionu Trójmorza. W pierwszych
tygodniach wojny nasze sieci
transportowe musiały zapewnić
możliwość sprawnego przemieszczania się wielkiej liczby
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uchodźców. Polski sektor transportowy, w szczególności polscy kolejarze, a także nasi partnerzy z innych krajów UE, cały
czas stają na wysokości zadania. W tych nowych okolicznościach jednym z wyzwań jest
zapewnienie spójności komunikacyjnej regionu z ukraińskim
systemem transportowym – zaznaczył minister Andrzej Adamczyk.
Konferencja Europa Karpat
już od 11 lat łączy polskich i
zagranicznych parlamentarzystów, samorządowców oraz
naukowców w dyskusji na temat rozwoju obszaru Karpat.
Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Kancelaria
Sejmu.
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych”
Rada Naukowa i redakcja
kwartalnika „Nieruchomości@”,
którego wydawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości, zorganizowały 18 maja br. drugą międzynarodową konferencję pt.
„Nieruchomości wobec wyzwań
podatkowych”. W spotkaniu,
które odbywa się w Krajowej
Szkole Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
biorą udział przedstawiciele środowiska akademickiego, sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy
państwowi.
„Konferencja wpisuje się w
misję kierowanego przeze mnie
urzędu. Jest nią także edukacja
prawna, jak też kształtowanie

dobrych praktyk w wymiarze
sprawiedliwości i nauce związanej z prawem. O międzynarodowym charakterze tego wydarzenia świadczy fakt, że wystąpienia wygłoszą naukowcy z wielu
krajów Europy. Wymiana doświadczeń i poglądów zawsze
skutkuje rozwojem prawa i jego
lepszym stosowaniem” – napisał
w odczytanym podczas spotkania liście do jego uczestników
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew
Ziobro.
Minister
sprawiedliwości
przypomniał, że kwartalnik
„Nieruchomości@” powstał jako projekt, dla którego inspiracją była problematyka reprywatyzacji nieruchomości. Jego

twórcy chcieli jednak nie tylko
wymieniać poglądy na tematy
związane z nieruchomościami,
ale także kształtować właściwą
praktykę stosowania prawa.
Kwartalnik, którego redakcją kieruje sędzia NSA Anna
Dalkowska, to forum doceniane
przez środowisko prawnicze nie
tylko w Polsce. W wykazie czasopism naukowych, prowadzonym przez Ministra Edukacji i
Nauki,
kwartalnikowi
„Nieruchomości@” przyznano
aż 100 punktów. To wyraz prestiżu i uznania dla autorów tekstów i zespołu redakcyjnego.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenie w sprawie kłamstw
w publikacji portalu Wirtualna Polska
wp.pl posługuje się kłamstwem
i manipulacją faktami.
To nieprawda, że przyśpieszenie pracy sądów w 2022 r.
średnio o prawie dwa miesiące
jest efektem zmiany sposobu
obliczania statystyk. Kłamstwem jest również twierdzenie
jakoby
wynik
ten
był
Ministerstwo Sprawiedliwo- „statystycznym trikiem”.
ści oświadcza, że artykuł pt.
„Ziobro pochwalił się, że sądy
W rzeczywistości skrócenie
działają szybciej. Chwilę wcze- czasu postępowań o prawie dwa
śniej zmienił sposób liczenia miesiące (dokładnie 1,6 miesiąstatystyk” zamieszczony 14 ma- ca) wynika z niezmiennego od
ja br. w serwisie internetowym lat sposobu liczenia. Stosuje się
w nim średni czas trwania poMinisterstwo Sprawiedliwości podejmie kroki prawne w
związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez
portal Wirtualna Polska w publikacji dotyczącej prezentacji
wyników pracy sądów.
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stępowań w wybranych kategoriach spraw w I instancji. To
wskaźnik opracowany w 2013 r.
i od tamtej pory jego definicja
nie była modyfikowana. Obejmuje około 54% spraw, którymi
zajmują się sądy.
Nieprawdziwy jest także
zarzut, że doszło do zaburzenia
porównywalności wyników pracy sądów. Wskaźnik średniego
czasu postępowań w wybranych
kategoriach spraw w I instancji
wyniósł w pierwszym kwartale
2022 r. 5,5 miesiąca. Można go
porównać z przygotowanym w
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identyczny sposób wskaźnikiem
z 2021 r. (7,1 miesiąca), jak też
z wielu lat poprzednich.
faktów twierdzenie, jakoby
Minister Sprawiedliwości oszukiwał ludzi jest nacechowane

złą wolą i świadczy o elemen- informacji zawartych w publitarnym braku rzetelności dzien- kacji Wirtualnej Polski.
nikarskiej.
Prosimy dziennikarzy o nie- Ministerstwo Sprawiedliwości
powielanie
nieprawdziwych
Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawiedliwość w walce z przemocą
- konferencja z udziałem wiceministra
Marcina Romanowskiego
Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski otworzył dziś (17 maja br.) w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
konferencję „Sprawiedliwość w
walce z przemocą”. Prawnicy,
specjaliści zajmujący się pomocą pokrzywdzonym i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz
dziennikarze dyskutowali o
działaniu ustawy antyprzemocowej i walce z przemocą domową.
Przyjęta ponad dwa lata temu ustawa antyprzemocowa,
długo oczekiwana i nowatorska,
okazała się skuteczna. Świadczą
o tym liczby – prawie 5,5 tysiąca nakazów opuszczenia domu
przez sprawców przemocy i bardzo niski wskaźnik zażaleń na te
decyzje uznawanych przez sądy
– powiedział Marcin Romanowski.
Podkreślił, że działania Ministerstwa Sprawiedliwości, którym kieruje minister Zbigniew
Ziobro, są ukierunkowane na
skuteczną pomoc pokrzywdzonym. Zwłaszcza tym doświadczającym przemocy domowej, a
sam minister Zbigniew Ziobro
był zaangażowany w nadzorowanie prac nad przygotowaniem
przepisów antyprzemocowych.

System walki
z przemocą domową
Rozwiązania
legislacyjne
jednak nie wystarczą. Potrzebny
jest cały system walki z przemocą domową, a więc prewencja,
pomoc pokrzywdzonym oraz
skuteczne ściganie sprawców.
System jest zawsze tak silny jak
jego najsłabsze ogniwo. Zanim
weszły w życie przepisy antyprzemocowe, owym słabym
ogniwem był fakt, że to osoby
pokrzywdzone przemocą, zwykle kobiety i dzieci, musiały
opuszczać dom, uciekając przed
sprawcą. Dzięki nowym rozwiązaniom to się zmieniło – mówił
Marcin Romanowski.
Nie spoczywamy na laurach.
W Komitecie Społecznym Rady
Ministrów jest już kolejny projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i
uzgodniony między resortami,
dotyczący skutecznej i szybkiej
walki z przemocą domową.
Wprowadza on trzy kolejne narzędzia: zakaz zbliżania się
sprawcy do osoby pokrzywdzonej, zakaz komunikowania się z
nią oraz zakaz wstępu i przebywania sprawcy przemocy w
określonym miejscu. Mamy nadzieję, że szybko uda się przyjąć
także te rozwiązania – zapowiedział wiceminister.
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Diagnoza zjawiska
Marcin Bednarczyk z Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych mówił m.in. o tym, dlaczego ofiary przemocy, także
seksualnej, nie zgłaszają tego
faktu właściwym organom ani
nie informują o swych cierpieniach. Boją się np. rozpadu rodziny, odebrania im dzieci, stygmatyzacji społecznej, wstydzą
się, a nawet – choć niesłusznie –
mają poczucie winy, które wpoił
im ich oprawca.
Komisarz Marta Świnecka z
Biura
Prewencji Komendy
Głównej Policji mówiła o zaangażowaniu funkcjonariuszy w
interwencje w rodzinach, gdzie
zagrożone są zdrowie, życie
ofiar przemocy i znikło poczucie
bezpieczeństwa.
Kiedy podczas przygotowywania przepisów rozmawialiśmy
o nowych rozwiązaniach ustawy
antyprzemocowej, wydawały się
one wielu ekspertom bardzo
„odważne”, choć podobne w
kilku krajach istnieją. Dziś już
przyzwyczailiśmy się do tego,
ale budziło zdumienie to, że –
mówiąc kolokwialnie – „można
kogoś wystawić za drzwi” decyzją funkcjonariusza policji czy
Żandarmerii Wojskowej. A jednak dzięki szkoleniom, dzięki
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pracy tysięcy osób, te rozwiązania się sprawdziły – zaznaczył
wiceminister Marcin Romanowski.
Ministerstwo Sprawiedliwości zadbało o specjalne szkolenia dla ok. 30 tysięcy funkcjonariuszy policji i Żandarmerii
Wojskowej. W szkoleniach
uczestniczyły
także
osoby
pierwszego kontaktu, które zajmują się szukającymi pomocy w
ośrodkach świadczących takie
wsparcie, kuratorzy sądowi oraz
prokuratorzy.
Ustawa w praktyce
Dzięki opracowanej przez
Ministerstwo Sprawiedliwości
ustawie antyprzemocowej Polska dołączyła do wąskiego grona państw, w których obowiązuje najwyższy standard ochrony
ofiar tego typu przestępstw.

Osoba stosująca przemoc
fizyczną, stanowiącą zagrożenie
dla życia lub zdrowia domowników, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostaje też zakaz zbliżania się do domostwa;
sankcje natychmiast egzekwuje
policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmują się sprawą.
Dzięki temu, to nie ofiary muszą
uciekać z mieszkania, ale
sprawcy są zmuszeni do jego
opuszczenia.
Przed wejściem w życie
ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy
przemocy z domu - średnio aż
143 dni. Dziś zgłoszenia dotyczące przemocy są traktowane
przez policję jako pilne. Średni
czas oczekiwania na przyjazd
patrolu to 7-15 minut. Po około

godzinie winny opuszcza mieszkanie.
Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło również system
długofalowej pomocy dla ofiar
tego rodzaju przestępstw. W
Polsce działa ponad 300 ośrodków wspierających poszkodowanych. Można uzyskać tam
m.in. pomoc psychologiczną i
prawną dzięki środkom przekazywanym na ten cel z Funduszu
Sprawiedliwości. Od wejścia w
życie ustawy antyprzemocowej
do tych miejsc zgłosiło się ponad 15,3 tys. osób dotkniętych
przemocą domową. Ponad 12,1
tys. z nich to kobiety.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Drożyzna wykańcza Polaków,
a mogło być jeszcze gorzej

Najnowsze dane pokazują,
że gdyby nie energia z lądowej
energetyki wiatrowej, nasze
rachunki za prąd byłyby drastycznie wyższe. W grudniu
2021 roku – najdroższym miesiącu od lat – średnia cena
hurtowa za energię elektryczną kształtowała się na poziomie 823 zł/MWh przy 7GW
mocy z wiatru na lądzie. Bez
produkcji z wiatru cena w
grudniu byłaby dwa razy wyższa (1642 zł/MWh), co oznacza, że lądowa energetyka
wiatrowa pozwoliła obniżyć
rachunki Polaków o połowę.
Wynika to z najnowszej
analizy przygotowanej przez
Polskie Stowarzyszenie Ener-
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getyki Wiatrowej i Instytut
Jagielloński. Tymczasem prezes URE nie pozostawia złudzeń i zapowiada, że w przyszłym roku szykują się kolejne
podwyżki cen prądu, nawet o
50 proc. Jeżeli nie odblokujemy rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, to wiatr zamiast
produkować tanią i czystą
energię będzie hulał jedynie w
kieszeniach Polaków.
Ceny energii elektrycznej
rosną w zawrotnym tempie, a w
najbliższym czasie należy spodziewać się dalszych podwyżek
– wszystko przez zablokowanie
rozwoju lądowej energetyki
wiatrowej, czyli najtańszego
źródła energii elektrycznej. Polscy konsumenci już w tym roku
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odczuli wzrost rachunków za
prąd, a przyszłość nie wygląda
optymistycznie.
Cytowany
przez PAP Prezes URE uważa,
że sytuacja na rynku jest
„bezprecedensowa”
i
przy
uwzględnieniu cen energii elektrycznej, która została sprzedana
do początku kwietnia 2022 r.,
taryfa za samą sprzedaż energii
elektrycznej (bez kosztów dystrybucji) może wzrosnąć o 50
proc.
Czy może być taniej? Tak,
ale to ostatni dzwonek na odblokowanie energetyki wiatrowej
na lądzie – technologii o wiele
tańszej niż stosowane w Polsce
źródła cieplne (węgiel brunatny,
węgiel kamienny, gaz ziemny),
których koszty rosną w obliczu
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wzrostu kosztów paliw oraz cen
uprawnień do emisji CO2. Analiza PSEW i IJ „Lądowa energetyka wiatrowa a ceny hurtowe
energii elektrycznej na rynku
spot w Polsce” pokazuje, że produkcja energii elektrycznej z
farm wiatrowych na lądzie istotnie przyczynia się do obniżenia
średnich cen energii hurtowych
elektrycznej w Polsce. Dane za
styczeń 2020 – marzec 2022
pokazują wyraźnie, że wyższy
udział produkcji z lądowych
farm wiatrowych w pokryciu
krajowego zapotrzebowania na
energię elektryczną przekłada
się na spadki jej cen na rynku
spot.
Grudzień 2021 był miesiącem o najwyższych średnich
cenach w skali 2021 roku. Jednocześnie, w grudniu 2021 występowała silna korelacja pomiędzy udziałem produkcji z wiatru
na lądzie a poziomem cen
spot. W całym 2021 roku średnia roczna cena energii na rynku
spot ukształtowała się na poziomie 398 zł/MWh, a moc zainstalowana z farm wiatrowych na
lądzie w Polsce wyniosła 7 GW
(stan na grudzień 2021). W zależności od przyjętego w analizie poziomu mocy, symulacja
wpływu energii z wiatru na lądzie na poziom cen energii na

rynku spot w Polsce pokazuje,
że gdyby moc wiatru w 2021
roku wyniosła 0 GW, symulowana średnia roczna cena energii na rynku spot byłaby wyższa
o ok. 163 zł/MWh. W odwrotnym scenariuszu – przy założonym podwojeniu mocy z wiatru
w systemie do 14 GW w 2021
roku, symulowana średnia roczna cena energii na rynku spot
byłaby niższa o ok. 57 zł/MWh.
System energetyczny w Polsce w około 70 proc. bazuje na
węglu oraz w ok 5 proc. na gazie. To węgiel lub gaz określa
dzisiaj w Polsce ceny energii na
rynku hurtowym, na rynku spot.
Oznacza to, że wszystkie inne
źródła wytwarzania wchodzą w
ten system cenotwórczy. Staramy się jako producenci energii
odnawialnej obniżać tę cenę, ale
niestety obecnie mamy za mało
zielonych źródeł, które są w stanie realnie wpłynąć na ceny.
Dlatego dzisiaj rząd powinien
wprowadzać rozwiązania przyspieszające realizację inwestycji
w odnawialne źródła energii,
które co do zasady obniżają cenę energii na rynku hurtowym.
Bez ustawy 10H, która odblokuje rozwój farm wiatrowych na
lądzie nie jesteśmy w stanie pomóc Polakom obniżyć ich rachunki za prąd – tłumaczy Ja-
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nusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
Tymczasem rozwiązań, które odblokują rozwój energii z
wiatru wciąż brak, mimo że od
dwóch lat projekty ustaw są gotowe. Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych – tzw.
ustawy odległościowej 10H –
powinien wpłynąć do Sejmu do
czerwca br. – zapowiada wiceminister klimatu i środowiska
Ireneusz Zyska. Jego zdaniem
projekt będzie przedmiotem
prac sejmowych już w przyszłym miesiącu.
A jest o co grać, bo potencjał Polska ma olbrzymi, a korzyści jeszcze większe. Ustawa
10H może odblokować potencjał lądowej energetyki wiatrowej na terenie całego kraju – do
2030 r. powstać może nawet 10
GW nowych mocy, w zależności od przyjętego scenariusza
rozwoju. Nakłady inwestycyjne
na budowę nowych farm sięgnęłyby do 80 mld zł w ciągu dekady. Wprowadzenie nowych mocy miałoby też olbrzymi wpływ
na PKB – jego skumulowany
przyrost szacowany jest na 70133 mld zł do roku 2030. To
również szansa na nowe miejsca
pracy, których w ciągu dekady

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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może przybyć nawet 97 tysięcy.
Natomiast roczne emisje CO2
mogłyby spaść o 42 proc. w
2030 r., w stosunku do roku
2020.
Po okresie wzrostu w latach
2007-2016 (średnio o 47% rocznie), od roku 2017 rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce zatrzymał się. Główną przyczyną jest tzw. zasada 10h, która w praktyce zakazuje budowy
farm wiatrowych na ok. 99 %
powierzchni Polski. Przeciąga-

jący się brak decyzji o złagodzeniu drakońskich przepisów dla
branży wiatrowej sprawia, że
cała gospodarka i wszyscy Polacy mają ogromne problemy z
wysokimi rachunkami za prąd.
Wzrost kosztów energii elektrycznej przekłada się na cenę
każdego produktu codziennego
użytku, a dla przedsiębiorców
oznacza to na dramatyczny spadek konkurencyjności. Ponadto
polski miks energetyczny zdominowany przez źródła węglowe

wiąże się z wysokimi opłatami
za prawa do emisji CO2. Jeszcze
przed rokiem cena wynosiła ok.
20 euro za tonę CO2, a teraz
ponad 80 euro – Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Obwodnice Bełchatowa, Kwaskowa i Pragi
z rządowym dofinansowaniem
23 maja 2022 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trzech obwodnic w województwie łódzkim: Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 484, Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 i Pragi
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
703. Łączna kwota wsparcia dla
zadań zgłoszonych przez Zarząd
Województwa Łódzkiego wyniesie ok. 76 mln zł.
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- Umowy na dofinansowanie
trzech obwodnic w województwie łódzkim to realne wsparcie
dla władz samorządowych w
poprawie jakości dróg, z których
codziennie korzystają mieszkańcy Bełchatowa, Kwaskowa i
Pragi, a także kierowcy przejeżdżający przez te miejscowości.
Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
zwiększa się komfort życia i
bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju – powiedział

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
Wschodnia obwodnica Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 będzie miała
ok. 8,1 km długości. Całkowita
wartość tego zadania wyniesie
124,8 mln zł, a przyznana kwota
dofinansowania z RFRD to 62,4
mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania
to I kwartał 2026 roku.
Koszt budowy obwodnicy Pragi
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
703 wyniesie 14,5 mln zł, a
kwota rządowego dofinansowania to 7,2 mln zł. Nowa trasa
będzie miała około 1,4 km długości. Planowany termin oddania do użytkowania tej obwodnicy to II kwartał 2023 roku.
Obwodnica
Kwaskowa
uzyskała dofinansowana ze
środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w wysokości
6,4 mln zł, a koszt jej budowy
to 12,9 mln zł. Udostepnienie
do ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 o długości 0,6
km zaplanowano na I kwartału
2024 roku.
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Dofinansowanie z RFRD
obejmie zarówno przygotowanie
dokumentacji projektowej, jak
i budowę obwodnic.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie
uzyskują inwestycje polegające
na budowie, przebudowie lub
modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwod-

nice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki temu dofinansowanych zostanie 51 zadań o łącznej
wartości przeszło 4,5 mld zł.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy
mogą uzyskać dofinansowanie
w wysokości nawet 80 proc.
wartości zadania. W ciągu ostatnich trzech lat dzięki rządowemu
wsparciu
z
RFRD

(wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować lub zmodernizować 14 tys.
km dróg lokalnych.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Rusza budowa trzech kolejnych dworców

w Dolinie Popradu
Rozpoczęły się prace budowlane na dworcach w Łomnicy-Zdroju, Piwnicznej-Zdroju i
Wierchomli Wielkiej. Inwestycje są realizowane w ramach
Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to
początek 2023 r., a ich koszt to
odpowiednio: 4,67 mln zł, 3,5
mln zł oraz 3,91 mln zł.
Dworce zyskają nowy wygląd, poprawi się ich funkcjonalność oraz aranżacja ich bezpośredniego otoczenia. W Wierchomli Wielkiej i PiwnicznejZdroju projekty przewidują
przebudowę
historycznych
dworców, natomiast w Łomnicy
-Zdroju powstanie całkowicie
nowy budynek. Inwestorem są
Polskie Koleje Państwowe, a za
projekt i wykonanie przebudów
odpowiada SKB SA.
Pod koniec kwietnia tego
roku rozpoczęła się przebudowa
sześciu dworców w Dolinie Popradu, a dziś ruszają prace związane z przebudową kolejnych, w
Wierchomli Wielkiej i Piwnicz-

nej-Zdroju oraz budowa nowego
obiektu w Łomnicy-Zdroju. Inwestycje dworcowe w Dolinie
Popradu to kolejny element modernizacji polskiej kolei. Dzięki
tym inwestycjom mieszkańcy
powiatu nowosądeckiego zyskają w pełni funkcjonalne i nowoczesne budynki, które ułatwią
pasażerom podróżowanie koleją.
Przy pomocy środków z Programu Inwestycji Dworcowych
poprawiamy dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej również w
mniejszych miejscowościach –
powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.
Dworce Wierchomla Wielka, Piwniczna-Zdrój i ŁomnicaZdrój to ostatnie trzy obiekty w
Dolinie Popradu, na których
rozpoczęliśmy prace budowlane.
Dzięki temu, już w przyszłym
roku, mieszkańcy oraz turyści
odwiedzający ten rejon Polski
skorzystają z komfortowych,
bezpiecznych, dostępnych i ekologicznych dworców. Warto tu
zaznaczyć, że powody do radości będą mieli również rowerzyści, gdyż w sąsiedztwie budynków zaprojektowano wiaty przeznaczone dla jednośladów, miejsca odpoczynku i stacje naprawy
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rowerów – stwierdził członek
zarządu PKP SA Ireneusz Maślany.
Dworzec Piwniczna-Zdrój
Gruntowną
modernizację
przejdzie wybudowany w 1928
roku dworzec w PiwnicznejZdroju, który posiada unikatową
w Dolinie Popradu konstrukcję
szachulcową. W ramach prac
renowacyjnych oczyszczona i
poddana konserwacji zostanie
cegła oraz drewniane elementy
elewacji. Stolarka okienna i
drzwiowa zostanie odtworzona
na wzór historycznej, a całość
kompozycji estetycznej zamknie
dach wykonany z dachówki w
kolorze naturalnej cegły.
W budynku zaprojektowano
przestrzeń obsługi podróżnych.
Będzie się ona składać z nowocześnie urządzonej poczekalni,
utrzymanej w jasnej kolorystyce, wyposażonej w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, zegar
oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów.
Tuż obok niej zaprojektowano
dworcową toaletę. Dla podróżnych przez cały rok będzie dostępna także poczekalnia zewnętrzna znajdująca się pod
zadaszeniem dworca.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Wraz z renowacją dworca
metamorfozę przejdzie również
jego najbliższe otoczenie. W
sąsiedztwie dworca powstaną
nowe chodniki oraz wiata rowerowa z miejscami postojowymi
dla jednośladów, stacją naprawy
pojazdów oraz kącikiem do odpoczynku. Uporządkowana zostanie także zieleń.
Dworzec w
Wierchomli Wielkiej
Przebudowany zostanie również zabytkowy dworzec w
Wierchomli Wielkiej. Renowację przejdzie elewacja budynku
wraz ze znajdującymi się na niej
detalami
architektonicznymi.
Odświeżona zostanie kamienna
okładzina kolumn podtrzymujących wiatę. Elewacja zyska również bardziej stonowaną kolorystkę, do której dobrano dachówkę w kolorze naturalnej
cegły oraz stolarkę okienną i
drzwiową w kolorze zielonym.
We wnętrzu podróżni znajdą
nowocześnie urządzoną strefę
obsługi podróżnych. Będzie ona
wyposażona w ławki z możliwo-
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ścią ładowania urządzeń elektronicznych, gabloty z rozkładami
jazdy, zegar oraz elektroniczne
tablice przyjazdów i odjazdów
pociągów. Tuż obok zaprojektowano dworcową toaletę. Resztę
powierzchni dworca zajmą pomieszczenia techniczne i przeznaczone dla spółek kolejowych.
Zmiany czekają również
otoczenie dworca, które zyska
całkowicie nowy ład przestrzenny. Przy samym dworcu zaprojektowano wiatę rowerową oraz
miejsce postojowe dla osoby
niepełnosprawnej. Natomiast po
przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej zaplanowano wiatę ze
strefą wypoczynku, stojaki na
rowery i stację naprawy jednośladów. W sąsiedztwie dworca
powstaną nowe chodniki.
Nowy dworzec
w Łomnicy-Zdroju
Nowy dworzec w ŁomnicyZdroju
będzie
nawiązywał
kształtem do historycznego budynku, który spłonął w 2008
roku. Nowy obiekt będzie posia-
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dał dużą przeszkloną witrynę w
obrębie poczekalni, elewację
zaprojektowaną w jasnej kolorystyce. Dla wygody podróżnych
powstanie niewielka przestrzeń
do oczekiwania na zewnątrz.
Podróżni będą mogli korzystać z poczekalni wyposażonej
w ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zlokalizowano toalety,
a pozostałą część budynku przeznaczono na pomieszczenia
techniczne.
Dookoła dworca zostaną
wykonane nowe chodniki i miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Rowerzystów ucieszy również wiata, pod
którą znajdą się stojaki rowerowe, miejsce przeznaczone do
odpoczynku oraz stacja naprawy
jednośladów.
Dworce przyjazne,
ekologiczne i bezpieczne
Dworce
w Wierchomli
Wielkiej, Piwnicznej-Zdroju i
Łomnicy-Zdroju zyskają nie
tylko na wyglądzie, ale staną się
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one również przyjazne osobom z
niepełnosprawnościami
oraz
bezpieczne dla środowiska. Będą
pozbawione barier architektonicznych i wyposażone w szereg
usprawnień, w tym m.in. ścieżki

prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców.
Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach
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wielu rozwiązań przyjaznych
środowisku, w tym m.in. oświetlenia w technologii LED, panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła,
centralę
wentylacyjną
z odzyskiem ciepła. Budynki

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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zostaną wyposażone w systemy
BMS (Building Management
System) sterujące urządzeniami
i instalacjami, co pozwoli na
optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej.
Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w
nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. w monitoring.
12 dworców kolejowych
w Dolinie Popradu

W Dolinie Popradu zostanie
przebudowanych w sumie 12
dworców kolejowych. Więcej
informacji o inwestycjach prowadzonych przez PKP SA w
Miliku, Młodowie, Piwnicznej,
Starym Sączu oraz Żegiestowie i
Żegiestowie-Zdroju dostępnych
https://
jest
na
stronie:
www.gov.pl/web/infrastruktura/
ruszaja-prace-budowlane-naszesciu-dworcach-w-doliniepopradu.

Szczegółowe
informacje
dotyczące przebudowy dworców
w Zubrzyku, Rytrze i Barcicach
dostępne są na stronie: https://
www.gov.pl/web/infrastruktura/
ruszyla-przebudowa-dworcoww-dolinie-popradu.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Lublin i Rzeszów połączone
drogą ekspresową!
21 maja 2022 r. został
udostępniony do ruchu ok.
20-kilometrowy
odcinek
drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a
Kraśnikiem. Dzięki temu
kierowcy mogą już korzystać z całej drogi ekspresowej na trasie Lublin - Rzeszów.
Po oddaniu ostatniego
odcinka S19 na trasie łączącej
stolice województwa lubelskiego i podkarpackiego,
mieszkańcy Rzeszowa uzyskali połączenie drogami ekspresowymi z Warszawą, a
kierowcy z Lubelszczyzny
ekspresowo dotrą do autostrady A4.
Można jechać! Dziś oddaliśmy do ruchu ostatni fragment szlaku Via Carpatia
między Lublinem a Rzeszowem. Łączymy polskie regiony i przybliżamy do siebie
Polaków. – powiedział mini-
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Łączny koszt budowy S19
ster infrastruktury Andrzej
od
węzła
Lublin Węglin do węAdamczyk.
Inicjatorem budowy tej drogi był Prezydent RP Lech Kaczyński. Dzisiaj drogą ekspresowa nosi jego imię. Zakończył
się ważny etap tej inwestycji.
Przed nami kolejne wyzwania:
połączenie Lublina z Białymstokiem i Rzeszowa z granicą polsko-słowacką - dodał wiceminister Rafał Weber.
W ramach inwestycji powstało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów,
dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Zadanie
obejmowało ponadto budowę
węzła drogowego Wilkołaz.
Pierwsze odcinki jednojezdniowej drogi ekspresowej S19
między Lublinem a Rzeszowem
zostały udostępnione kierowcom w 2012 r. (Stobierna - Rzeszów Wschód) oraz w 2017 r.
(Sokołów Małopolski Północ –
Stobierna). Prace nad dokończeniem całej trasy w przekroju
dwujezdniowym rozpoczęły się
w drugiej połowie 2019 roku.
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zła Sokołów Małopolski Północ
(wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 4,5 mld zł, z czego ponad 2,2 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Budowa została podzielona na
dwanaście odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 130
km.
Na początku maja 2022 r.
GDDKiA ogłosiła przetarg na
dobudowę drugiej jezdni S19 na
odcinku Sokołów Małopolski Jasionka. Po jej ukończeniu cała
trasa pomiędzy Lublinem i Rzeszowem będzie miała przekrój
dwujezdniowy.
S19 pomiędzy Lublinem i
Rzeszowem:
1/. S19 Lublin - Niedrzwica
Duża. Odcinek o długości 12
km, został oddany do ruchu 16
grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano 15 obiektów
inżynierskich, w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę. Powstały dwa węzły drogowe
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(Strzeszkowice i Niedrzwica
Duża).
2/. Niedrzwica Duża – Kraśnik. Odcinek o długości 20 km,
został oddany do ruchu 21 maja
2022 r. W ramach inwestycji
wybudowanych zostało m.in. 17
obiektów inżynierskich, w tym
12 wiaduktów, dwa przejścia dla
dużych zwierząt, most i dwie
kładki. Powstał jeden węzeł drogowy - Wilkołaz.
3/. Obwodnica Kraśnika. Odcinek ma długość ok. 10 km. Do
ruchu udostępniony 16 grudnia
2021 r. Powstało 12 obiektów
inżynierskich - dwa mosty i 10
wiaduktów. Wybudowane też
zostały dwa węzły drogowe
(Kraśnik Północ oraz Kraśnik
Południe, gdzie powstało także
połączenie drogą krajową nr
74).
4/. Kraśnik - Janów Lubelski.
Odcinek ma ok. 18 km długości,
do ruchu został udostępniony 16 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji powstało m.in.
21 obiektów inżynierskich, w
tym most, 14 wiaduktów i sześć
przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały też dwa węzły drogowe (węzeł Szastarka i Modliborzyce).
5/. Obwodnica Janowa Lubelskiego. Odcinek o długości ok.
6,5 km został oddany do ruchu
16 grudnia 2021 r. W ramach
inwestycji powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa
węzły drogowe (Janów Lubelski
Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też
pięć przejść dla zwierząt oraz
osiem przepustów.
6/. Janów Lubelski - Lasy Janowskie. Kierowcy korzystają z
odcinka o długości 8 km od 16
czerwca 2021 roku. W ramach
inwestycji wybudowany został
węzeł Lasy Janowskie, a także
dwa mosty i dwa wiadukty oraz
dziewięć przejść dla zwierząt.

7/. Lasy Janowskie - Zdziary .
Odcinek o długości 9,5 km udostępniono kierowcom 11 października 2021 r. W ramach
kontraktu wybudowano dwa
mosty, dziesięć wiaduktów, jedną kładkę dla pieszych, piętnaście przepustów, jedną parę
Miejsce Obsługi Podróżnych
Bukowa (kat. I) oraz węzeł
Zdziary łączący S19 z DK19.
8/. Zdziary - Rudnik nad Sanem. Odcinek o długości 8,2 km
udostępniono kierowcom 29
kwietnia 2022 r. W ramach zadania powstał most na Sanie.
Jego przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej
jest pod względem długości trzecim w Polsce. Wybudowano
ponadto dwa obiekty mostowe w
ciągu głównym S19, sześć
obiektów mostowych poprzecznych (w tym przejście dla zwierząt dużych górą) oraz siedem
przepustów (w tym zespolone z
przejściami dla zwierząt).
9/. Rudnik nad Sanem – Nisko.
Kierowcy mogą korzystać z tego
odcinka o długości 6,5 km od 6
grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano dwa węzły
drogowe (Rudnik nad Sanem i
Nisko), sześć wiaduktów (w tym
przejścia dla zwierząt dużych i
średnich górą i dołem) i sześć
przepustów (w tym zespolone z
przejściami dla zwierząt).
10/. Nisko – Jeżowe. Odcinek o
długości 11,2 km został oddany
do ruchu 6 grudnia 2021 r. W
ramach zadania wybudowano
trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt
(dwa górą i cztery dołem), dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze (kat.
III) i Jeżowe (kat. II).
11/. Jeżowe – Łowisko. Odcinek udostępniony 6 grudnia
2021 r. W ramach inwestycji o
długości 10,3 km wybudowano
dwa węzły drogowe (Jeżowe i
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Nowa Sarzyna), a także siedem
wiaduktów (w tym trzy wiadukty w ciągu dróg bocznych), pięć
mostów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem),
przejście dla zwierząt górą,
przejście dla zwierząt dołem
oraz pięć przepustów o funkcji
ekologicznej.
12/. Łowisko - Sokołów Małopolski Północ. Odcinek o długości 8,2 km udostępniono kierowcom 23 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji wybudowano
dwa węzły drogowe (Łowisko i
Sokołów Małopolski Północ),
sześć wiaduktów drogowych (w
tym przejścia dla zwierząt średnich górą i dołem) oraz dwa
przepusty dla zwierząt małych o
funkcji ekologicznej.
13/. Sokołów Małopolski Północ – Stobierna. Odcinek udostępniony kierowcom 1 września
2017 r. ma 12,5 km długości. W
ramach inwestycji wybudowano
węzeł drogowy Sokołów Małopolski, cztery wiadukty drogowe, jedną estakadę, dziewiętnaście przejść dla zwierząt i przejazd gospodarczy a także jedną
parę Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP-y Stobierna i Nienadówka) kategorii I.
14/. Stobierna - Rzeszów
Wschód. Kierowcy mogą korzystać z tego odcinka od 10 września 2012 r. Trasa obejmuje odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,9 km. W ramach inwestycji wybudowano węzeł
drogowy Jasionka, czternaście
obiektów inżynierskich, w tym
cztery wiadukty drogowe, cztery
mosty oraz sześć przepustów i
przejść dla zwierząt.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Ciąg dalszy ze s.1

Jak dwa lata COVID-19 wpłynęły na
zdrowie Polaków

Ostatnie dwa lata były dla
wszystkich dużym wyzwaniem. Konieczność nagłej
zmiany stylu życia, niepewność
o zdrowie swoje i najbliższych,
a do tego trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna na świecie
sprawiły, że epidemia COVID19 odcisnęła piętno na naszym
samopoczuciu. To właśnie w
tym okresie u dodatkowych 23
proc. Polaków pojawiły się
różnego rodzaju bóle, a kolejne 21 proc. zaczęło mieć problemy ze snem. 51 proc. zaczęło odczuwać częste spadki nastroju, a 41 proc. sygnalizowało życie w ciągłym stresie.
Jak wynika z badań zrealizowanych dla marki Berimal przez
instytut badawczy Zymetria,
dwa lata pandemii COVID-19
wpłynęły zarówno naszą kondycję fizyczną, jak i psychiczną.
Dolegliwości, które pojawiły się
w tym okresie, to przede wszystkim różnego rodzaju bóle mięśni, stawów oraz głowy, spadek
kondycji, koncentracji, a także
nienajlepsze samopoczucie psychiczne związane ze stresem
oraz poczuciem wycofania.
Obecnie już blisko co drugi
Polak (45 proc.) cierpi na różnego rodzaju bóle (mięśni, stawów, głowy), z czego u ponad
połowy badanych pojawiły się
one właśnie w okresie pandemii
COVID-19 (22proc. zgłaszało
bóle jeszcze przed pandemią, u
23 proc. pojawiły się już w okresie pandemii, teraz łącznie 45
proc.).
35 proc. Polaków zgłasza
problemy z szybkim męcze-
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niem się (przed pandemią ten
problem sygnalizowało 16 proc.
badanych, w pandemii dodatkowe 19 proc.).
32 proc. Polaków ma problemy ze snem (przed pandemią
było to 11 proc. wzrost o ponad
20% w okresie pandemii).
31 proc. zauważyło spadek
kondycji (8% przed pandemią,
wzrost o 23 proc. w pandemii).
39 proc. przybrało na wadze, najczęściej od 3 do 5 kg.
36 proc. ma poczucie wycofania.
25 proc. ma słabsze relacje
z bliskimi.
Pandemia wpłynęła w większym stopniu na zdrowie kobiet.
Porównując dolegliwości
zgłaszane przez obydwie płcie:
1/. 53 proc. kobiet odczuwa różnego rodzaju bóle vs. 37 proc.
mężczyzn.
2/. 40 proc. kobiet szybko się
męczy vs. 29 proc. mężczyzn.
3/. 37 proc. kobiet ma problemy
ze snem vs. 26 proc. mężczyzn.
4/. wahania nastrojów dotyczą
obecnie 39 proc. kobiet vs 23
proc. mężczyzn.
Jednak niezależnie od płci,
ponad połowa wymienianych
dolegliwości pojawiła się w
okresie pandemii COVID-19.
Czy w takim razie, mimo pogorszenia naszej kondycji fizycznej
i psychicznej, zdecydowaliśmy
się na kontakt z lekarzami – specjalistami? Jak wynika z badań
zrealizowanych dla marki Berimal – niekoniecznie.
Specjaliści, do których…nie
chodziliśmy
Lekarzem, którego odwie-
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dzaliśmy najczęściej w ostatnich
dwóch latach był lekarz pierwszego kontaktu (45proc. przynajmniej jedna wizyta lub teleporada). W pierwszej trójce znalazł się również stomatolog (43
proc., przynajmniej jedna wizyta
w ciągu dwóch lat) oraz okulista
(30 proc.). Rzadziej korzystaliśmy z pomocy ginekologa lub
androloga (24 proc.), internisty
(18 proc.) oraz ortopedy (17
proc.). W pandemii z najmniejszą częstotliwością sięgaliśmy
po poradę neurologa (14 proc.),
kardiologa (13 proc.), psychiatry
(11 proc.), endokrynologa (11
proc.), psychologa (8 proc.),
diabetologa (3 proc.) i onkologa
(3 proc.). 16 proc. Polaków w
ciągu dwóch lat pandemii COVID-19 nie było u żadnego specjalisty.
Wśród najczęściej wykonywanych badań w okresie epidemii koronawirusa były badania
krwi (65 proc.), stomatologiczne
(34 proc.), USG (34 proc.),
wzroku (29 proc.), a także testy
na COVID-19 (27 proc.). 20
proc. Polaków nie wykonało
żadnych badań specjalistycznych.
Słabsza kondycja, mniej
ruchu i home office u 42 proc.
Polaków
Obecnie co trzeci Polak odczuwa spadek kondycji. Wynika
to ze zamiany trybu życia – 42
proc. z nas na skutek wprowadzenia obostrzeń pandemicznych przeniosła się na pracę w
trybie home office. Zmiany w
codzienności przełożyły się między innymi na problemy z metabolizmem (obecnie odczuwa je
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12 proc. badanych), a także dodatkowe kilogramy na wadze.
Blisko 40 proc. mieszkańców
naszego kraju w ciągu ostatnich
dwóch lat przytyło.
Na szczęście jest również
światełko w tunelu. Polacy deklarujący pracę z domu zwrócili
uwagę, że dzięki temu mają więcej czasu dla rodziny (58 proc.),
a także na spacery (47 proc. A
regularna aktywność fizyczna
przyczynia się nie tylko do poprawy samopoczucia fizycznego, ale również psychicznego,
dlatego warto zachęcać do niej
również najbliższych:
Ostatnie dwa lata były dla
wszystkich dużym wyzwaniem.
Jak widać z badań zrealizowanych dla marki Berimal, nasz

tryb życia się zmienił. Konieczność pracy w trybie home office
sprawiła, że ponad 30 proc. Polaków zauważyło spadek kondycji fizycznej. Dodatkowo, jej
spadkowi towarzyszy szybkie
męczenie się – skarży się na to
już 35 proc. z nas. Ten czas pokazał, jak cennym darem jest
zdrowie, dlatego teraz – mając
już pełną swobodę w zakresie
poruszania się lub korzystania z
miejsc, gdzie możemy uprawiać
aktywność ruchową – powinniśmy z tego skorzystać. Zachęcajmy też naszych najbliższych do
podjęcia jakieś formy aktywności. Wspólne ćwiczenia to świetny sposób na spędzanie czasu,
ale także wyraz troski o tę drugą
osobę – mówi Robert Korze-
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niowski, czterokrotny mistrz
olimpijski.
A jak się okazuje, troska, o
której wspomina Robert Korzeniowski, mogłaby być nazwana
naszą narodową cechą – ponad
80 proc. deklaruje, że na co
dzień – nie tylko w ostatnich
dwóch latach – okazuje ją osobom w swoim otoczeniu, szczególnie rodzicom, teściom, partnerowi oraz dziecku.
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Od Warszawy do Lizbony
rozwój OZE utrudniony
W Niemczech, aby wybudować trzy turbiny wiatrowe,
trzeba było wydrukować 36
tys. stron dokumentów. Jak
Europa długa i szeroka, mnożą się administracyjne i techniczne bariery, które brutalnie
weryfikują ambitne plany
szybkiego rozwoju OZE. Czy
Bruksela zdoła to zmienić?
W najbliższych dniach – a
według informatorów agencji
Bloomberg 18 maja – Komisja
Europejska ma przedstawić
szczegóły plany RePowerEU,
dzięki któremu UE ma do 2027
r. uniezależnić się od importu
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rosyjskich paliw kopalnych. Jednym z głównych założeń planu,
obok zmiany kierunków importu
gazu oraz podkręcenia efektywności energetycznej, jest przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.
Cele w górę
W ostatnich dniach do mediów przedostają się kolejne
przecieki. Według portalu EurActiv, KE zaprezentuje zestaw
unijnych przepisów, niewiążących programów oraz zaleceń,
które rządy krajowe mogą zastosować – w tym poprzez zmianę
planów wydatkowania unijnego
Funduszu Odbudowy.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Komisja szacuje, że środki
te będą wymagały inwestycji o
wartości 195 mld euro, oprócz
tych, które są już potrzebne do
osiągnięcia celu klimatycznego
na 2030 r. Jak wynika z projektów i wypowiedzi unijnych
urzędników, Bruksela rozważa
zaproponowanie wyższych celów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej – podał EurActiv.
KE ma zaproponować m.in.
podniesienie progu udziału czystej energii do 2030 r. z 40 do
45 proc. Poza większymi inwestycjami w OZE, KE chce również zwiększyć cel efektywności
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energetycznej z obecnych 9
proc. zmniejszenia zużycia energii względem 2020 r. do 13
proc.
Plan Komisji ma pozwolić
zaoszczędzić do 80 mld euro na
zakupach gazu, 12 mld euro za
ropę i 1,7 mld euro za węgiel.
Plany UE zakładają osiągnięcie
10 mln ton krajowej produkcji
odnawialnego wodoru i 10 mln
ton importu odnawialnego wodoru do 2030 r. Cel produkcji
biometanu został ustalony na 35
mld m sześc. rocznie.

Wśród innych propozycji
znajdą się zmiany w prawie UE
mające na celu przyspieszenie
terminów wydawania pozwoleń
dla niektórych projektów dotyczących energii odnawialnej
oraz nowe programy wspierające upowszechnienie energii słonecznej i odbudowę europejskiego przemysłu fotowoltaicznego. Tomasz Elżbieciak
Czy 36 tys. stron na trzy
turbiny to już biurokracja?
Czy szybką transformacje
energetyczna da się pogodzić

z możliwościami lokalnych
urzędników? Jak długie są
kolejki dla inwestycji OZE?
Czy Inia może coś z tym z robić? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl LINK: https://
wysokienapiecie.pl/70356-odwarszawy-do-lizbony-rozwojoze-utrudniony/#dalej
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Konferencja PSEW, 13-15 czerwca w Serocku.
Energia z wiatru napędza transformację energetyczną
Bezpieczeństwo i niezależność to słowa w ostatnich
dniach odmieniane
przez
wszystkie przypadki. Wojna w
Ukrainie pokazała, jak krucha
jest energetyka oparta o importowane głównie z Rosji paliwa kopalne – gaz, ropę i węgiel. Co zastąpi rosyjski wę-

giel? Odpowiedzią na to pytanie są Odnawialne Źródła
Energii (OZE), a zwłaszcza
energia z wiatru, która w
ostatnich tygodniach nazywana jest „energią wolności”.
Podczas tegorocznej Konferencji PSEW2022 w Serocku
(13-15 czerwca) zostaną poruszone kluczowe zagadnienia i
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problemy stojące na drodze do
zielonego miksu energetycznego w naszym kraju.
Rozwój całej branży odnawialnych źródeł energii to już
nieodwracalny proces. Wiele
rządów w całej Europie nadało
priorytet rozwojowi zielonych
źródeł energii w celu ograniczenia emisji i osiągnięcia między-
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narodowych celów klimatycznych. Ambicje są jednak znacznie szersze i obejmują także korzyści społeczno-gospodarcze,
które mamy na wyciągnięcie
ręki.
Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej to największe w Polsce i
Europie Środkowo-Wschodniej
wydarzenie branżowe poświęcone energetyce wiatrowej oraz
rozwojowi rynku energii w
aspekcie wdrażania i eksploatacji technologii OZE w Polsce.
Wydarzenie umożliwia wymianę doświadczeń i dyskusję na
temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce narodowej oraz korzyści środowiskowych wynikających z
transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Wśród kluczowych tematów
tegorocznej konferencji znajdą

się: nieuniknione zmiany klimatu i rola energetyki wiatrowej w
procesie transformacji energetycznej naszego kraju i Europy,
wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji zielonego wodoru na dużą skalę czy kwestie
przyłączenia do sieci i perspektywy biznesowe inwestycji w
cPAA. Nie zabraknie również
tematu morskiej energetyki wiatrowej, która jest postrzegana
jako ważny element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w najbliższych latach.
3-dniowa
Konferencja
PSEW2022 to nie tylko spora
dawka wiedzy i komentarzy ekspertów z branży podczas paneli
dyskusyjnych, to także warsztaty tematyczne, czy premiery
raportów. Cała branża wiatrowa
co roku spotyka się w Serocku,
by skomentować bieżącą sytua-

cję i nakreślić ambitne plany na
kolejne miesiące.
Sektor energetyki wiatrowej
dynamicznie się rozwija oraz
celebruje swoje sukcesy. Doskonałą do tego okazją będzie Konferencja PSEW w
Serocku 13-15 czerwca, która
jest miejscem dyskusji całej rodziny z branży wiatrowej dzięki
bogatemu PROGRAMOWI.
Wierzymy, że już w czerwcu
spotkamy się w Serocku silniejsi
doświadczeniem ubiegłego roku
oraz produktywnie spędzimy
wspólny czas.
Więcej informacji na stronie: www.konferencjapsew.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Ciąg dalszy ze s.1

Gaz w Ameryce najdroższy
od rewolucji łupkowej

Od czasu łupkowej rewolucji rynkowe ceny gazu w Ameryce nie były tak wysokie.
USA nie były bezpośrednim
obiektem gazowego szantażu
Rosji. Sytuacja na amerykańskiego rynku wynika z tamtejszych uwarunkowań i sytuacji
w Europie.
Pod koniec ubiegłego tygodnia wycena kontraktów na gaz
ziemny z dostawą na miesiąc do
przodu w głównym ośrodku
handlu gazem w Ameryce sięgnęła niemal 9 dolarów za milion Btu. W przeliczeniu na
mniej egzotyczne jednostki to
blisko 30 euro za MWh po aktualnym kursie. W dzisiejszych
str. 40

czasach w Europie to cena marzenie, cztery razy niższa od
rynkowej, ale w Ameryce to
cena niebotyczna.
To cena najwyższa od listopada 2008 roku, kiedy to rozpętany rok wcześniej kryzys finansowy spychał amerykańską gospodarkę w recesję. Mniej więcej wtedy rozpoczęła się jednak
rewolucja wokół wydobycia
gazu z łupków, i od 2010 r. notowania na Henry Hub tylko
dwa razy, i to na krótko przekroczyły 6 dol. za mmBtu. Na poczatku tego tygodnia rynek, podobnie jak amerykański rynek
akcji i wiele innych rynków surowcowych, zanotował spadek,
ale dziś ponownie odrabia już
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straty i gaz jest już ponownie
notowany powyżej 7 dolarów.
Zapasy gazu
USA doświadczają podobnego zjawiska, jak Europa, czyli
niskiego poziomu zapasów. Z
amerykańskich danych jasno
wynika, że jeszcze w zeszłym
roku były one jak najbardziej
przeciętne. Dopiero zimą spadły
w granice kilkuletnich minimów
i dotąd są poniżej wieloletniej
średniej. Jako przyczynę dość
jednoznacznie wskazuje się rosnący eksport LNG, głównie z
powodu wysokiego popytu w
Europie. Po prostu w sezonie
zimowym więcej amerykańskiego gazu zostało wyeksportowane, a nie zużyty w kraju, co
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wpłynęło na poziom zapasów. A
ten parametr od razu ma przełożenie na sytuację na rynku. Kiedy gazu może okazać się za mało, ceny mają tendencję do
wzrostu. Amerykańska Agencja
Informacji Energetycznej (EIA)
spodziewa się w tym roku lekkiego wzrostu wydobycia gazu,
więc szanse, że go zabraknie nie
są poważne. Ale widocznie rynek ocenia, że w dzisiejszych
warunkach ta prognoza to za

mało, by powstrzymać wzrost
cen.
Eksport gazu
Amerykańskie
terminale
eksportują jak szalone, działając
na maksymalnych obrotach. Dodatkowe instalacje skraplające,
uruchomione w ostatnich miesiącach od razu rozpoczęły pracę na najwyższych obrotach. Leszek Kadej
Jakie są pozostałe czynniki
powodujące wzrost cen gazu w

USA? Kiedy sytuacja może się
zmienić? O tym w dalszej części artykuł na portalu WysokieLINK: https://
Napiecie.pl
wysokienapiecie.pl/70193-gazw-ameryce-od-dekady-nie-byltak-drogi/#dalej
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Wmurowanie aktu erekcyjnego
pod budowę Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu
Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś 20 maja br.
wziął udział w uroczystości
wmurowania aktu erekcyjnego
pod budowę nowego gmachu
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Dzięki tej inwestycji
mieszkańcy Dolnego Śląska bę-

dą mieć łatwiejszy i szybszy
dostęp do sądu.
Reformujemy wymiar sprawiedliwości, dzięki czemu sądy
będą bliżej ludzi. W realizację
tej idei wpisują się takie właśnie
inwestycje, jak nowy budynek
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - powiedział podczas uro-
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czystości wiceminister Michał
Woś.
Chcemy, by szukający sprawiedliwości mieli do czynienia z
odpowiednio
wyposażonym,
dostępnym i przyjaznym interesantom sądem, a pracownicy
wymiaru sprawiedliwości mogli
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liczyć na pracę w godnych warunkach – dodał.
W uroczystości wzięli także
udział m.in. europoseł Beata
Kempa oraz wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma.
Europoseł dziękowała Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro i kierownictwu Ministerstwa za przeprowadzane re-

formy i inwestycje w nowoczesną infrastrukturę na potrzeby
wymiaru sprawiedliwości.
Dziś Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu mieści się w dwóch
budynkach. Nie ma możliwości
ich przebudowy i dostosowania
do potrzeb wszystkich interesantów, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy sądów

nie mają odpowiedniej przestrzeni, by udało się zaspokoić
wszystkie potrzeby lokalowe.
Rozwiąże je dopiero nowy
gmach, który ma zostać ukończony w ciągu trzech lat.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Kobiety w branży przemysłowej
stają się liderkami

Klimat wokół kobiecego przywództwa jest coraz bardziej pozytywny. Większość pań w sektorze
przemysłowym pracuje w takich
obszarach jak administracja,
księgowość czy HR. Co trzecia
firma chce jednak zwiększać zatrudnienie kobiet na stanowiskach specjalistycznych, inżynierskich i naukowo-technicznych, a
co czwarta – na stanowiskach
wyższego szczebla.
W branży przemysłowej, którą
reprezentuję, zauważam, że bardzo
doceniane są cechy i kompetencje,
które wnoszą kobiety – mówi agencji Newseria Biznes Beata Syczewska, dyrektorka Dywizji Robotyki
ABB w Polsce. Mimo korzystnych
zmian przemysł wciąż jednak ma
twarz mężczyzny. Badanie HRK
„Kobieta w branży przemysłowej”
wskazuje, że w zaledwie 20 proc.
firm kobiety stanowią więcej niż
połowę zatrudnionych. Coraz więcej liderek jest obecnych na rynku.
Ja akurat reprezentuję branżę przemysłową i zauważam, że bardzo
doceniane są obecnie cechy, kompetencje, które wnoszą kobiety. Mówię o umiejętności budowania zespołów, motywowania i doceniania pracowników, bo pracownik,
który czuje się doceniony i który
czuje, że wnosi wartość do organizacji, przyczynia się też do jej sukcesu, tak że jest to bardzo ważne.
Firmy teraz zdają sobie z tego sprawę i inwestują w kobiety liderki.
str. 42

Według danych GUS udział
kobiet w polskim rynku pracy wynosi ponad 40 proc. Mimo to odsetek pań na stanowiskach prezesów
jest ponaddwukrotnie niższy (19,5
proc.). Wśród członków zarządu
wynosi on 25 proc. Przykładowo
wśród spółek notowanych na GPW
tylko 6 proc. ma prezesa kobietę
(badanie Dun & Bradstreet na podstawie danych KRS za 2021 rok).
Coraz więcej firm wdraża jednak
programy, które mają promować
zatrudnienie kobiet.
W Polsce jak najbardziej kultura organizacyjna wspiera różnorodność, inkluzywność, wiele organizacji ma to wpisane w strategię.
Jest to bardzo ważne, żeby wspierać
kobiety w rozwoju i w osiąganiu
kompetencji liderskich – mówi dyrektorka Dywizji Robotyki ABB w
Polsce. – Kobiety wnoszą ogromną
wartość i trzeba dawać przestrzeń
do rozwoju różnorodności i budowania poczucia przynależności do
organizacji, niezależnie od płci,
wieku czy wykształcenia.
Pozytywne zmiany widać także
w przemyśle. Z badania „Kobieta w
branży przemysłowej” przeprowadzonego przez HRK wynika, że 34
proc. firm deklaruje wzrost zatrudnienia kobiet na stanowiska specjalistyczne, inżynierskie i naukowotechniczne, a 26 proc. – na stanowiskach wyższego szczebla. Mimo
chęci zatrudniania 71 proc. badanych firm wskazało, że ma trudności w rekrutacji kobiet na stanowi-
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ska specjalistyczne, naukowotechniczne czy inżynierskie. W
przypadku rekrutacji kobiet na wysokie stanowiska trudności dostrzega 46 proc. firm.
Dziś 71 proc. pań zatrudnionych w firmach sektora przemysłowego pracuje w takich obszarach
jak administracja, księgowość, finanse, HR, szkolenia, marketing,
logistyka i obsługa klienta. Zaledwie 29 proc. pracuje w obszarach
produkcji, montażu i nadzoru jakości. Eksperci wskazują, że zawody
techniczne wciąż są zdominowane
przez mężczyzn, na co wpływają
m.in. panujące stereotypy, że kobiety nie sprawdzają się w rolach technicznych, ale też przekonanie pań o
niedostatecznych kompetencjach.
Ogromną rolę odgrywają tu
kobiety, które odniosły jakiś sukces
w organizacjach. One są świetnym
wzorcem dla tych, które dopiero
rozpoczynają swoją karierę, pokazują, jaką drogę należy przebyć, i są
ogromnym motywatorem – mówi
Beata Syczewska. – Polskie firmy
jak najbardziej potrzebują liderek i
jestem bardzo zadowolona, bo obserwuję, że coraz aktywniej i coraz
śmielej kobiety sięgają po te funkcje.
Zdaniem ekspertki kobiety nie
powinny ze sobą rywalizować. Solidarność w tym środowisku jest
bardzo ważna. – To jest bardzo
ważne, żebyśmy się nawzajem promowały i wspierały, a wszelkiego
rodzaju stowarzyszenia, które w
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Polsce są i bardzo dobrze prosperują w kontekście wspierania kobiet,
są dowodem na to, że kobiety potrafią się zjednoczyć, dzielić się swoim
doświadczeniem i wyciągać do siebie pomocną dłoń – mówi przedstawicielka ABB w Polsce.
Wiele przykładów pokazało już,
że jako szefowe kobiety z powodzeniem piastują odpowiedzialne funkcje, doskonale radzą sobie w sytua-

cjach kryzysowych i skuteczniej
łagodzą konflikty. Korzyści wynikających ze zróżnicowania płci w
zespołach jest znacznie więcej.
Z jednej strony mówimy właśnie o innowacyjności, która wchodzi w momencie, kiedy mamy zespoły różnorodne, osoby o różnych
punktach widzenia. To jest bardzo
ważne, żeby organizacje mogły się
rozwijać. Mówimy też o różnych

sposobach pokonywania barier w
organizacjach – mówi Beata Syczewska.
Newseria.pl
Redaktor
https://
Więcej
na:
liderzyinnowacyjnosci.com/

Ciąg dalszy ze s.1

WHO: małpia ospa może się rozprzestrzenić
w Europie wraz z letnimi imprezami

Obawiam się, że rozprzestrzenianie się małpiej ospy w Europie
może ulec przyspieszeniu wraz z
odbywającymi się latem imprezami i festiwalami – ostrzegł dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę Hans Kluge.

„W Europie rozpoczyna się
sezon letni, któremu towarzyszą
masowe zgromadzenia, festiwale i
imprezy, obawiam się, że transmisja (małpiej ospy – PAP) może
przyspieszyć, ponieważ obecnie
wykrywane przypadki dotyczą osób
angażujących się w aktywność seksualną, a objawy (tej choroby) są
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dla wielu osób nieznane” – przekazał Kluge w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej
WHO.
W ciągu ostatnich dni przypadki
małpiej ospy zdiagnozowano w co
najmniej ośmiu europejskich państwach – Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Portugalii, Hisz-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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panii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a
także w USA, Kanadzie i Australii
– przypomniał Kluge.
Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która
zwykle występuje w zachodniej i
środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle
głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy ustępują
zwykle po dwóch, trzech tygodniach – informuje WHO.
Wirus nie rozprzestrzenia się
łatwo między ludźmi, a do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez
bliski kontakt z płynami ustrojowy-

mi zainfekowanej osoby, w tym
przez stosunki seksualne.
Ostatnie przypadki zakażeń są
pod kilkoma względami nietypowe
– pisze Kluge. Po pierwsze dochodzi do nich u osób, które nie podróżowały wcześniej do krajów Afryki, w których małpia ospa jest chorobą endemiczną. Po drugie, większość infekcji została wykryta
wśród mężczyzn, którzy uprawiali
seks z innymi mężczyznami. Po
trzecie, pojawienie się w ostatnim
czasie zakażeń w różnych państwach sugeruje, że wirus już od
pewnego czasu rozprzestrzenia się
po świecie – wyliczył dyrektor eu-

ropejskiego oddziału WHO.
Osoby z podejrzeniem małpiej
ospy powinny być badane i izolowane od momentu pojawienia się
pierwszych objawów – zaznaczył
Kluge. Dodał, że WHO ściśle
współpracuje z władzami krajów, w
których pojawiła się ta choroba, by
zbadać jej źródła i zapobiec dalszemu przenoszeniu się wirusa. (PAP)

Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Obniżanie cen energii nie pomoże.
Długofalowo wyjście jest inne
Ponad 80 mld euro wydadzą tylko cztery największe
państwa UE, aby chronić obywateli przed rosnącymi cenami
energii. To działania niezbędne z socjalnego i politycznego
punktu widzenia. Jednak część
str. 44

z tych mechanizmów, także
zastosowanych w Polsce, to
dolewanie oliwy do ognia.
Warto spojrzeć na efekty działań podjętych w czasie poprzedniego kryzysu energetycznego.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Kryzys naftowy doprowadził do zmian widocznych do
dziś
Z tak poważnym kryzysem
energetycznym Europa nie mierzyła się od kryzysu naftowego
sprzed pół wieku. Odcięcie
wówczas części Zachodu od do-
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staw ropy naftowej przez państwa arabskie i trzykrotny
wzrost jej cen na rynkach, a w
konsekwencji także wzrost cen
węgla i gazu, doprowadził do
limitowania zużycia paliw silnikowych, energii elektrycznej a
nawet olejów opałowych. Zaostrzono ograniczenia prędkości
na drogach, a za złamanie,
wprowadzonego w Holandii,
zakazu prowadzenia prywatnych
samochodów benzynowych w
„niedziele bez samochodów”
groziło nawet do sześciu lat pozbawienia wolności.
Wzrost cen paliw doprowadził do wysokiej inflacji i problemów z zaopatrzeniem w wiele różnych produktów – od podzespołów niezbędnych do produkcji samochodów po papier
toaletowy. To napędzało inflację
i ograniczało konsumpcję, a
efektem
była
stagflacja
(równoczesna wysoka inflacja i
stagnacja gospodarcza). Kryzys

paliwowy zamienił się w kryzys
gospodarczy.
W odpowiedzi Europa,
USA, Japonia i wiele innych
państw wzięło na cel inwestycje
w poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie paliwożerności samochodów, w Danii i
Holandii zaczęto rozwijać infrastrukturę rowerową, we Francji,
Belgii, Holandii, Niemczech,
USA, Japonii i wielu innych
państwach postawiono na energetykę atomową i prace badawczo-rozwojowe nad energetyką
wiatrową, słoneczną, innymi
źródłami odnawialnymi i pompami ciepła.
Na tych zmianach zyskały
kraje i marki, które wpisały się
w tę globalną transformację, jak
japońska Toyota i Honda, oferujące małe oszczędne samochody, z których produkcje nie radzili sobie amerykańscy giganci,
czy duńskie firmy takie jak
Vestas, który zaczął rozwijać
turbiny wiatrowe i Danfoss, któ-
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ry skupił się wówczas na pompach ciepła.
Z podobnym kryzysem mamy do czynienia obecnie. I chociaż jego geneza jest inna, to
efekty gospodarcze są już bardzo zbliżone. Warto więc wyciągnąć wnioski z lekcji sprzed
50 lat.
Bartłomiej Derski
Jak kończy się pompowanie konsumpcji i pieniędzy?
Jak ograniczyć galopującą
inflację i poprawić nastroje
społeczne? Czy efektem kryzysu mógłby być nowy Plan
Messmera? O tym w dalszej
części artykułu na portalu
WysokieNapiecie.pl LINK:
https://
wysokienapiecie.pl/70367obnizanie-cen-energii-niepomoze-dlugofalowo-wyjsciejest-inne/#dalej
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Zielone światło Brukseli
dla europejskich inżynierów
We współczesnym świecie
budowanie pomostu między
edukacją a przemysłem wymaga od inżynierów stałego
poszerzania umiejętności i
kompetencji, które pozwolą
sprostać nowym wyzwaniom
jakie pojawiły się w wyniku
pandemii i wojny w Ukrainie.
W realizacji zadań kluczowych dla Europy ważne będą
zintegrowane i spójne działania środowisk inżynierskich.
Takie są założenia projektu
Engineers for Europe (E4E),
przygotowanego przez europejską federację krajowych
stowarzyszeń inżynierów FEANI. Komisja Europejska
bardzo dobrze oceniła ten projekt i zadeklarowała dotację w
wys. 1,5 mln euro na jego realizację. Swoje stanowisko w
tej sprawie KE ogłosiła na tydzień przed majowym Forum
FEANI w Berlinie, w którym
uczestniczył Kamil Wójcik,
wiceprezes Federacji Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych NOT.
Jak długo FEANI czekało
na akceptację projektu E4E
przez Komisję Europejską?
Trzy lata temu złożyliśmy
do Brukseli pierwszą wersję
projektu E4E, ale ona nie zyskała akceptacji KE. Druga również, natomiast przy trzeciej,
która została poprawiona i zmodyfikowana już nam się udało.
Projekt został bardzo dobrze
oceniony. Otrzymał 89/100
punktów, a próg do pozytywnej
weryfikacji przez unijnych ekspertów wynosił 70/100 punktów. Czekaliśmy na ten sukces
trzy lata i wreszcie mamy satys-
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fakcję, że się powiodło. Projekt
E4E odpowiada na wyzwania
jakie stoją przed Europą po pandemii i w obliczu wojny na
Ukrainie. Te uwarunkowania z
pewnością też wpłynęły na pozytywną decyzję KE.
Kto konkretnie przygotowywał ten projekt w europejskiej federacji FEANI, która
zrzesza 33 narodowe stowarzyszenia inżynierów?
W przygotowanie projektu
E4E w ramach działania
„Sojusze na rzecz edukacji i
przedsiębiorstw”
Programu
ERASMUS+ zaangażowanych
było 8 partnerów narodowych,
które utworzyły konsorcjum.
Polska jest jednym z nich. Po
śmierci naszego reprezentanta
we wrześniu 2018 roku, prof.
Józefa Suchego, który był członkiem zarządu FSNT-NOT, dołączyłem do tej elitarnej grupy. Zostałem wydelegowany
przez Zarząd Główny FSNTNOT jako reprezentant Polski w
FEANI. Udało mi się włączyć
do tworzonego wówczas projektu E4E po rezygnacji jednego ze
skandynawskich liderów. Polska
weszła w to miejsce, a ja bardzo
mocno zaangażowałem się w te
działania. Pomimo różnych opinii w FEANI, uważałem że to
jest projekt strategiczny dla Europy. Początkowe niepowodzenia związane z brakiem akceptacji KE do jego przyjęcia, wcale
mnie nie zniechęcały. Jestem
zdania że cierpliwość popłaca i
dokładnie tak się właśnie stało
w tej sytuacji.
Kto będzie zarządzał dotacją przyznaną przez KE?
FEANI jako federacja będzie zarządzać przyznaną dota-
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cją w wysokości 1,5 mln euro,
ale twórcy zaangażowani w
opracowanie projektu E4E, dostaną określoną część do podziału, proporcjonalnie do zadań,
które będą wykonywać. Myślę,
że do naszej FSNT-NOT może
trafić ok. 100 tys. zł.
Podmiotów
zaangażowanych w ten projekt jest kilkadziesiąt, bo wchodzą w to
ośrodki naukowe, organizacje
społeczne i gospodarcze, dlatego
nie są to duże pieniądze, ale najważniejsze jest to, że przełamaliśmy pewną barierę w Brukseli.
Komisja Europejska doceniła
jak bardzo potrzebni są inżynierowie od których zależy rozwój
innowacyjnych i cyfrowych
technologii , a także postęp społeczno-gospodarczy całego kontynentu. Celem projektu jest
koncentracja inżynierów i wiedzy technicznej. To ułatwi nam
wymianę doświadczeń. Powinniśmy scentralizować narodowe
systemy do integrowania tych
działań. FEANI reprezentuje
interesy ponad 6 milionów profesjonalnych inżynierów w Europie i pragnie rozwijać tożsamość zawodową inżynierów.
Poprzez swoje działania i usługi,
zwłaszcza poprzez przyznanie tytułu zawodowego EUR
ING ma na celu ułatwienie
wzajemnego uznawania kwalifikacji inżynierskich w Europie
oraz wzmocnienie pozycji, roli i
odpowiedzialności inżynierów
w społeczeństwie. Dzięki takiemu podejściu ogromny potencjał
inżynierski powinien być znacznie bardziej efektywnie wykorzystywany.
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Na co w Polsce będą przeznaczone środki z E4E, których się spodziewamy?
Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym
jako
FSNT-NOT podjęliśmy się wykonania analiz w zakresie wiedzy i identyfikacji technicznych

grup tematycznych. Będziemy
prowadzić rozmowy z wieloma
podmiotami, zachęcać do wypełniania ankiet i kwestionariuszy, aby zweryfikować jaką wiedzą dysponują, a jakiej im brakuje, jakie są oczekiwania i potrzeby. Zamierzamy dokonać
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kompleksowej analizy potencjałów i braków, gdzie mamy za
mało kadry inżynierskiej, a
gdzie jest nadwyżka. Efekty naszych badań będą wkładem do
projektu E4E realizowanego w
ramach FEANI. Takie informacje napłyną też z innych krajów
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i to pozwoli nam na globalną
ocenę w jakim kierunku powinno iść kształcenie inżynierów w
Europie, aby dobrze wpisywać
się w światowe trendy i wzmacniać konkurencyjność, a nie
działać po omacku.
Jak tylko otrzymamy decyzję Komisji Europejskiej o moż-

liwości zawarcia umowy i rozpoczęciu okresu finansowania
projektu, przystąpimy intensywnie do działania. Na realizację
E4E FEANI będzie miało 36
miesięcy, a każdy kraj sprecyzowane ramy czasowe dotyczące
określonego
zakresu
działań. Dzięki naszym wspólnym

staraniom
będziemy
mieli
wpływ na kreowania polityki
edukacji inżynierskiej w Europie.
Rozmawiała:
Jolanta Czudak
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Archetyp Raju powstaje
w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie
klimatycznych, ogromnych pożarów i nadmiernego wypasu
zwierząt, archetyp Raju z gajami
pistacjowymi może zniknąć z
mapy świata w ciągu najbliższych 50 lat na oczach 8 mld
ludzi. Istnienie ekosystemu, który dla ludzi był edenem i krainą
szczęśliwości, wisi na włosku.
Przetrwają jedynie zarośla granatów, bo one będą się przemieszczały na północ, ale inne
typy roślinności nie mają gdzie
uciekać z Gór Zagros, które ciągną się przez całą długość Iranu,
wzdłuż zachodniej granicy kraju.
Góry tworzą geograficzną barierę między równiną mezopotamską, która znajduje się w Iraku, a
płaskowyżem irańskim. Ich
wschodnie zbocza opadają w
stronę Wyżyny Irańskiej, zachodnie – ku granicy z Irakiem
oraz dolinom Eufratu i Tygrysu.
Dla chrześcijan archetyp
Raju jest ważnym symbolem.
Co można zrobić, żeby go zachować dla przyszłych pokoleń?
Większość Irańczyków nie
jest zainteresowana chronieniem
przyrody.
Dziewicze
tereny przeznaczane są pod budowę
dróg, rafinerii naftowych, kompleksów petrochemicznych czy
rurociągów gazowych. Dzika
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przyroda zostaje poświęcona dla
tzw. rozwoju cywilizacyjnego.
Różnorodność dzikiego życia
powinna być ceniona jako dziedzictwo narodowe w tym samym
stopniu, jak kultura i język, ponieważ jest kluczem do równowagi na Ziemi. Ochrona wspaniałego dziedzictwa przyrodniczego wymaga zaangażowania
światowych przywódców, być
może ONZ oraz solidarności
badaczy z całego świata, a także
WWF (World Wildlife Fund) i
dużych pieniędzy z agend rządowych na ochronę. Gdyby polski
rząd był bardziej zaangażowany
w ochronę przyrody za granicą i
był gotów do podjęcie współpracy z Iranem, to mogłoby przynieść dobry efekt. Przyroda jest
apolityczna, a dla Polaków,
chrześcijan i hierarchów duchownych na pewno ma ważne
znaczenie. Nasz zespół badawczy rozpoczął w ub. roku zbieranie nasion, ponieważ chcemy w
Ogrodzie Botanicznym w Powsinie stworzyć dodatkowy
bank nasion i genów gatunków występujących w gajach
pistacjowych, które traktujemy
jako archetyp Raju. Na razie
przywieźliśmy nasiona 80 gatunków, które są przechowywane w ciekłym azocie. Kiedy wy-
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budujemy szklarnię stylizowaną
na wzór perskiego ogrodu, będziemy tam chcieli odtworzyć
opisany w Biblii Ogród Edenu. Każdy, bez względu na stosunek do wiary i religii, będzie
mógł tam swoje wyobrażenie
raju porównać z kolekcją i zobaczyć jaki był ten początek.
Wspaniały pomysł, na jakim etapie są te prace?
W tej chwili przygotowujemy koncepcję. Będzie to szklarnia chłodna, która musi w zimie
zatrzymać temperaturę, natomiast kluczową sprawą jest to,
żeby w porze z letniej chronić
rośliny przed deszczem i wilgocią. Musi być sucho. Szklarnia o
wymiarach 60×40 metrów będzie podzielona na 4 części, jak
ogród perski, pośrodku z wodą i
zaaranżowaną wyspą. Tam będzie scena, zagłębiona w dole z
trzema amfiteatralnymi tarasami
wznoszącymi się do góry. W 4
kątach będą różne typy roślinności, takiej jaka występuje w naturze w Górach Zagros. Będzie
to rajski ogród z gajem pistacjowym. Po jednej stronie będą pistacje khinjuk, a po drugiej vera, rosnące w Tadżykistanie.
Obok znajdą się ekspozycje roślin leczniczych i typowych gatunków, które tam występowały
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oraz tulipanów i innych kwiatów
ozdobnych.
Kiedy taka ekspozycja powstanie?
Jak tylko uda się nam pozyskać na ten cel pieniądze. To
jest koszt około 6 -7 mln zł. Nie
jest łatwo znaleźć te środki, ponieważ nasz projekt nie jest typowo naukowy, tylko nastawiony na ochronę przed wyginięciem cennych gatunków roślin z
odległego rejonu świata. Wykracza nieco poza statutową działalności Polskiej Akademii Nauk, ale co prawda my jesteśmy
jednostką pomocniczą PAN,

więc może się uda. Powinniśmy
być takim oknem na świat, tym
interfejsem ze społeczeństwem,
a ta nasza propozycja świetnie
się w tę ideę wpisuje. Jest duża
szansa, że uda nam się znaleźć
środki z pomocą kancelarii
PAN, a także wszystkich zainteresowanych, żeby taki archetyp
raju mógł u nas zaistnieć. Żebyśmy mogli pokazywać ludziom
skąd przyszliśmy, nie tylko w
kontekście religijnym, ale także
edukować przyrodniczo i pokazywać z jakiego źródła pochodzą też gatunki użytkowe. Jabłonie, orzechy, grusze rosły w

gajach pistacjowych, a w runie
różne gatunki zbóż. Ten rejon
świata jeszcze jest zbiorowiskiem fantastycznej bioróżnorodności, ale jeśli o niego nie
zadbamy to w przyszłości jedynie relikty będziemy mogli podziwiać tylko w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.
Rozmawiała:
Jolanta Czudak-Tomaka
Wywiad ukazał się w majowym
wydaniu miesięcznika AURA
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Przyszłość europejskiej energetyki
to nie tylko OZE
Natural Power jest wiodącą, niezależną firmą świadczącą kompleksowe usługi konsultingowe dla partnerów z
sektora energetyki odnawialnej. Od blisko trzech dekad
odgrywała kluczową rolę w
wielu przełomowych projektach i inwestycjach, wspierając deweloperów, inwestorów,
producentów energii, instytucje naukowe i badawcze oraz
inne firmy konsultingowe.
Krzysztof Jaworski, Business
Development Manager, jest
odpowiedzialny w międzynarodowej firmie Natural Power
za rozwój branży OZE w regionie Europy Centralnej i
Wschodniej.
Na jakich działaniach firma się szczególnie koncentruje?
Natural Power, która ma
siedzibę w wyjątkowym miejscu, bo w szkockim „The Green
House”, zatrudnia ponad 400
ekspertów ds. energii odnawial-

nej w 12 międzynarodowych
biurach. Zapewnia usługi w zakresie planowania i ochrony
środowiska, analizy, budowy i
geotechniki, eksploatacji i zarządzania aktywami oraz due diligence. Natural Power oferuje
unikatowe na skalę światową
portfolio usług obejmujące pełen cykl życia inwestycji w
energetyce odnawialnej – dostarczając doradztwo techniczne
od analizy wykonalności i finansowania po zarządzanie aktywem w fazie eksploatacji i na
każdym etapie projektu pomiędzy nimi. Firma konsekwentnie
inwestuje w rozwój świadczonych usług. Dzięki projektom
badawczo-rozwojowym i ciągłym konsultacjom z różnymi
partnerami, na bieżąco monitoruje rozwój branży OZE i jej
obecne trendy, przewidując potrzeby rynku i wdrażając innowacyjne rozwiązania. Koncentrujemy się na rozwoju kluczowych obszarów branży, takich
jak projektowanie i ocena farm
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wiatrowych, przepływie oraz
wykorzystaniu teledetekcji dla
pomiar wiatru, a także na zarządzaniu operacyjnym zasobami
odnawialnymi za pośrednictwem naszego „ControlCentre”
Jaka jest pana rola w Natural Power?
Odpowiadam za działania
naszej spółki na rynkach Europy
Centralnej i Wschodniej (CEE)
oraz tak zwanego rejonu bałtyckiego. Te obszary odgrywają
kluczową rolę w długofalowej
strategii rozwoju naszej spółki.
Mamy zamiar intensyfikować
działania na tych rynkach, a
przede wszystkim w Polsce.
Moja rola polega na budowie
silnej obecności w tym rejonie,
wspierając naszych klientów,
którzy również dostrzegają jego
potencjał, ale także na angażowaniu nowych partnerów już
aktywnych na tych rynkach od
wielu lat. Chcemy konsekwentnie poszerzać zakres usług oferowanych w rejonie CEE i zbudować bogate portfolio projek-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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tów. W świetle europejskiego
„Green Deal” i wyzwania postawionego przed całą Unią Europejską w postaci pakietu aktów
prawnych potocznie zwanego
„Fit For 55” widzimy wielki
potencjał we wspieraniu rejonu
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CEE w dekarbonizacji przemysłu i wdrażaniu zielonej transformacji energetycznej.
Dlaczego
Polska
oraz rejon Europy Centralnej
i Wschodniej ma szczególne
znaczenie dla Natural Power ?

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Jest to naturalne następstwo
konsekwentnej polityki rozwoju
naszej firmy, która między innymi zakłada stałe poszerzanie
zasięgu geograficznego. Widzimy Polskę jako rynek kluczowy
w kontekście rozwoju branży
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OZE dla całego regionu. Ilość
zrealizowanych inwestycji, jak
również tych w fazie developmentu czy planowanych, czyni rynek polski szczególnie aktywnym i atrakcyjnym. Wierzymy również, że kryzys na Ukrainie, którego jesteśmy obecnie
świadkami, będzie ostatecznym
impulsem do koncentracji prac
nad legislacją dla OZE, dodatkowo stymulując rynek polski i
całego regionu.
Wchodząc do Polski firma
nie obawia się konkurentów
działających już na tym rynku?
To nie jest tak, że Polska jest
dla nas rynkiem zupełnie nowym. Od wielu lat aktywnie tu
działamy, dostarczając wsparcie
w postaci doradztwa technicznego, czy pomagając właścicielom
aktywów i funduszom w podejmowaniu świadomych decyzji
inwestycyjnych w sektorze OZE
poprzez profesjonalne usługi
due diligence. Możemy pochwalić się partycypacją w projektach
morskiej i lądowej energetyki
wiatrowej oraz energetyki solarnej o łącznej mocy przekraczającej 2 GW. Znamy ten rynek,
jego specyfikę i unikalność. Polityką naszej firmy jest wspieranie obszarów w których działamy, poprzez współpracę z lokalnymi partnerami i dostawcami,
partycypację w inicjatywach
zorientowanych wokół OZE
oraz angażowanie się w pracę
nad legislacją. Chcemy łączyć
nasze doświadczenie międzynarodowe z unikatową wiedzą lokalnych przedsiębiorstw. Rozumiemy kluczową rolę jaką odgrywają relacje z interesariuszami w rozwoju „zielonej” transformacji energetycznej oraz jej
odbiór przez opinię publiczną.
Chcemy angażować się w edukowanie społeczeństwa, zmienianie nawyków związanych z
korzystaniem z paliw kopalnych

oraz w szkolenie kadr dla OZE
poprzez współpracę z uczelniami wyższymi. Biorąc pod uwagę
holistyczne podejście jakie obraliśmy do współpracy z partnerami na rynku polskim, żadna konkurencja nie jest dla nas straszna.
Czy Natural Power już teraz może mówić o znaczących
osiągnięciach jeśli chodzi o
rynek Polski?
Oczywiście. Wspieraliśmy
zróżnicowane grono klientów w
trakcie wielu kluczowych dla
rynku inwestycji, w tym jednej
morskiej farmy wiatrowej o mocy przekraczającej 800MW. Jako case study możemy posłużyć
się jednym z bardziej ekscytujących projektów, w którym
uczestniczyliśmy, jest to komercyjna farma fotowoltaiczna o
powierzchni 300 hektarów, powstająca w miejscowości Zwartowo na terenie gminy Choczewo w powiecie wejherowskim.
Świadczyliśmy tam usługi doradztwa technicznego, finansowego, i generalnego nadzoru
nad inwestycją, realizowaną
przez niemiecki koncern Goldbeck Solar we współpracy z polskim niezależnym dostawcą prądu Respect Energy. Zakończenie budowy planowane jest w
tym roku. W momencie podłączenia do sieci elektrownia solarna będzie generować 286 GW
mocy, co czyni ją największą w
Polsce i trzecią największą farmą solarną w Europie. W tym
przedsięwzięciu pełniliśmy rolę
LTA – lenders technical advisor.
Europejski Bank Odbudowy i
Rozwoju udzielił na wykonanie
inwestycji finansowania w wys.
46 mln euro. Jest to bez wątpienia unikatowy projekt na skale
Polską i europejską.
Prawo i legislacja w Polsce
sprzyjają tak ekspansywnym
planom?
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Polska, choć wyrosła na lidera OZE Europy Wschodniej,
w skali globalnej nadal jest rynkiem wschodzącym. Co za tym
idzie legislacja regulująca odnawialne źródła energii jest młoda.
Polska dopiero ją tworzy i próbuje adaptować do tempa rozwoju branży OZE. Dostrzegamy
wiele pozytywnych sygnałów,
jak np. transfer projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych
do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, co w praktyce może
oznaczać przyśpieszenie prac
nad liberalizacją tak zwanej zasady „10h” – w naszej opinii
jednego z większych powodów
hamulcowych w polskiej transformacji energetycznej. Bieżące
wydarzenia pokazują, że potrzebujemy źródeł energii z których
płynie prąd w cenie niezależnej
od wydarzeń na arenie geopolitycznej. Obecny poziom inflacji
w Polsce oraz kryzys wywołany
rosyjską agresją na Ukrainie są
ostatecznymi bodźcami do nowelizacji ustaw regulujących
OZE, tak aby uprościć i skrócić
czas uzyskiwania pozwoleń i
decyzji lokalizacyjnych.
Czy według pana przyszłość
polskiej
energetyki należy do OZE?
Nawiązując do słów prezesa
PSEW Janusza Gajowieckiego
przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach „OZE to energia wolności”
i w moim odczuciu jest przyszłością energetyki całej Europy.
Jednakże jestem daleki od twierdzenia, że miks energetyczny w
Polsce, teraz czy w przyszłości
może składać się wyłącznie z
aktywów OZE. Źródła te cechuje duża fluktuacja produkcji,
zależna od wielu czynników
zewnętrznych, ale również łatwość w szybkim ich odłączaniu
aby balansować sieć energetyczną. W połączeniu z zaawanso-
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waną i efektywnie pracującą
infrastrukturą magazynowania
energii, OZE jest idealnym partnerem dla źródeł generujących
stabilny base load, jak na przykład jednostki atomowe. Mądra
dywersyfikacja
gwarantująca
maksymalne
bezpieczeństwo
energetyczne państwa i stabilną,
zbalansowaną sieć to przyszłość
polskiej energetyki, a jej kluczowym aspektem muszą stać się
OZE. Należy również pamiętać,
że aby do 2050 osiągnąć cele
mocy zainstalowanej w OZE
założone przez Unię Europejską,
musimy korzystać z paliw kopalnych jako źródeł przejściowych, wspierających zieloną
transformację
energetycz-

ną. Natychmiastowe odejście
od węgla czy gazu dla Polski
byłoby fatalne w skutkach.
W jaki sposób Natural Power chce brać udział w tym
procesie?
Natural Power to międzynarodowe doświadczenie w postaci usług dostarczanych dla projektów o łacznej mocy ponad
100 GW na rynkach Ameryki
Północnej, ponad 140GW w
Europie, 7GW w Azji czy 7GW
w Ameryce Południowej. Mamy
kompetencję, aby wspierać szerokie spektrum klientów od inwestycji finansowych po dostawców
specjalistycznych
usług technicznych – w każdym
aspekcie inwestycji OZE – od A

do Z. Wierzę, że jest zapotrzebowanie na takiego partnera na
rynku polskim, i chcemy to zapotrzebowanie spełnić, tak aby
nie tylko inwestor czy wykonawca byli zadowoleni, ale aby
integracja nowego źródła do
krajowej infrastruktury przebiegała efektywnie, zgodnie z planem i wywierała pozytyw na
wszystkich interesariuszy – w
tym lokalne społeczności oraz
przyrodę i środowisko.
Z Krzysztofem Jaworskim
rozmawiała Jolanta Czudak
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Dziś ruszył Copernicus Festival
2022. Potrwa do 22 maja
dacja Centrum Kopernika, Fundacja Tygodnika Powszechnego
oraz wydawca „Tygodnika Powszechnego” – informacja to
jeden z najbardziej złożonych
wynalazków naszej cywilizacji.
Fizycy, filozofowie, językoznawcy – wszyscy wciąż spierają się co do jej natury i sposobów działania. Cały nasz świat
zbudowany jest w oparciu o potęgę informacji.

Czy naprawdę żyjemy w
informacyjnych bańkach?
Jak dostęp do informacji
zmienia nasze postrzeganie
rzeczywistości? Czy badając informację zapisaną w
genach możemy przewidzieć przyszłość naszego
gatunku? Na te i inne pytania odpowiedzą goście Copernicus Festival, który
Jednak w dzisiejszych czarozpoczyna się we wtorek w
sach
informacja coraz częściej
Krakowie. Festiwal potrwa
staje się surowcem. I, jak każdy
do 22 maja.
Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu naukowokulturalnego Copernicus jest
szeroko pojęta informacja. Jak
mówią organizatorzy wydarzenia – Centrum Kopernika Badań
Interdyscyplinarnych UJ, Fun-
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surowiec, można wykorzystać ją
do dobrych lub nieco gorszych,
a nawet bardzo złych celów.
„Dziś, choć informacji jest więcej niż kiedykolwiek w dziejach
ludzkości, nie docierają one do
nas chaotycznym strumieniem.
A to za sprawą baniek filtrujących, które jako pierwszy opisał

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

w 2011 roku internetowy aktywista Eli Pariser” – przypominają organizatorzy festiwalu. Jednocześnie podkreślają, że internetowe algorytmy śledzą każdy
nasz ruch i stale filtrują dostęp
do przedstawianych odbiorcom
informacji. Właśnie tak powstają bańki – nasze „indywidualne
ekosystemy informacji”.
Żyjemy w nich wszyscy, czy
tego chcemy, czy nie. Ale czy to
dobrze, czy źle? O tym rozmawiać będą zaproszeni do udziału
w Copernicus Festiwal 2022
eksperci. Swój udział potwierdzili: prof. Ewa Bartnik, specjalizująca się w genetyce i biologii molekularnej, prof. Artur
Ekert – fizyk z Uniwersytetu
Oksfordzkiego zajmujący się
kwantowym
przetwarzaniem
informacji, Krystyna KurczabRedlich – dziennikarka i reportażystka, wieloletnia korespon-
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dentka w Rosji oraz Daniel
Tammet – brytyjski pisarz obdarzony niezwykłymi zdolnościami przetwarzania informacji ze
względu na synestezję lingwistyczną, numeryczną oraz wizualną.

Wydarzenia
festiwalowe PAP – nauka w Polsce
odbywać się będą między 17 a
22 maja w krakowskim Muzeum
Redaktor
Inżynierii i Techniki przy ul.
na:
Wawrzyńca 15. Cały przebieg Więcej
https://
imprezy będzie można także liderzyinnowacyjnosci.com/
śledzić na kanale YouTube.com/
CopernicusCenter.

Ciąg dalszy ze s.1

Wyhodowana w butelce skóra leczy
rany oparzeniowe
Najpierw pobranie na sali
operacyjnej od oparzonego
pacjenta fragmentu skóry,
która nie uległa oparzeniu,
potem kilkutygodniowa hodowla jej komórek w specjalnej butelce, by wreszcie umieścić je w częściowo zagojonej
ranie oparzeniowej.
W ten sposób specjaliści z
Centrum Leczenia Oparzeń

(CLO) w Siemianowicach Śląskich – czołowej placówki w
kraju w zakresie leczenia urazów oparzeniowych i ran przewlekłych – pomagają swoim
pacjentom, aby zminimalizować blizny, przywrócić naturalny wygląd i komfort życia.
Hodowlą skóry z fragmentu
pobranego przez chirurgów zajmują się pracownicy Banku
Tkanek CLO. „To proces, który
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trwa 2-3 tygodnie. Fragmenty
skóry są pobierane najczęściej z
rąk i nóg, nie pobiera się ich
natomiast ze skóry głowy – w
ostateczności jedynie z części
potylicznej, ani z podeszew
stóp, gdzie skóra jest zbyt gruba.
Ważne jest, by miejsce pobrania
było jak najdalej położone od
rany oparzeniowej – to zmniejsza ryzyko zakażenia pobranego
fragmentu, a właśnie zakażenie

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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mikrobiologiczne pochodzące
od pacjenta jest najczęstszą
przyczyną niepowodzenia hodowli” – wyjaśnia kierownik
Banku Tkanek dr Agnieszka
Klama-Baryła.
Pobrany materiał pracownicy Banku Tkanek umieszczają w
specjalnych butelkach przeznaczonych do hodowli komórkowych, a następnie namnażają
keratynocyty – komórki naskórka – i fibroblasty – komórki skóry właściwej. W tym celu co 48
godzin dodaje się do butelki
specjalne pożywki zawierające
m.in. sole mineralne i aminokwasy, a co 24 godziny kontroluje pod mikroskopem, czy hodowla przebiega prawidłowo.
„Tempo namnażania zależy
m.in. od cech osobniczych danego człowieka i jego wieku –
skóra dzieci rośnie szybko i ładnie, w przypadku osób starszych
potrzeba więcej czasu” – wskazuje dr Klama-Baryła. W tych
warunkach udaje się wyhodo-
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wać od 10 do 150 mln komórek.
Aby móc je umieścić na odpowiednio przygotowanej ranie
oparzeniowej, konieczna jest
matryca. W tym celu wykorzystuje się również własną skórę
pacjenta, którą po pobraniu
„siatkuje się”, czyli robi w niej
niewielkie otwory i naciąga – to
pozwala pokryć ranę np. do 3
razy większą, niż pobrany pierwotnie ze zdrowego miejsca
fragment.
W dniu zabiegu pacjent oddaje krew, która służy następnie
do przygotowania koncentratu
na bazie osocza bogatopłytkowego, zawierającego bardzo
dużą ilość czynników wzrostu.
„Wykorzystanie osocza dla celów regeneracji i odnowy jest
też stosowane w ortopedii, stomatologii i kosmetologii, gdzie
nosi
zwyczajową
nazwę
+wampir lifting+. W naszym
ośrodku ta technologia służy
jednak do leczenia, a nie upięk-
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szania” – podkreśla Agnieszka
Klama-Baryła.
Na ranie oparzeniowej, która
w ocenie lekarzy osiągnęła odpowiedni etap gojenia, umieszcza się więc matrycę ze skóry, a
na niej wyhodowane komórki
skóry i naskórka w koncentracie
z osocza i kleju tkankowego,
również uzyskanego z krwi własnej pacjenta. Taki preparat ma
konsystencję gęstego żelu.
„Organizm pacjenta bardzo
dobrze przyjmuje takie podanie
produktu leczniczego terapii
zaawansowanej – taka jest oficjalna nazwa – bo to jego własne komórki, nie ma więc problemu z odrzuceniem takiego
materiału. Nieco trudniej jest,
kiedy ze względu na dużą powierzchnię oparzeń nie mamy
skąd pobrać skóry, wtedy posiłkujemy się skórą pobraną od
dawców
wielonarządowych,
którą preparuje się tak, by pozbawić ją komórek. To znacznie
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zmniejsza ryzyko jej odrzucenia” – opowiada specjalistka.
Jeśli wszystko idzie zgodnie
z planem, pacjent zyskuje własną nową skórę. „Na początku
może nie wygląda ładnie, bo jest
czerwona, czasem widać też
siatkowanie, ale to wszystko z
czasem ulega poprawie, wgojeniu i koloryt skóry jest coraz

lepszy” – zapewnia dr Klama- tysfakcja” – podsumowuje szefowa Banku Tkanek w CLO.
Baryła.
(PAP)
Autorka:
Jak przyznaje, hodowla skóAnna Gumułka
ry to praca bardzo ciekawa,
choć stresująca. „Najlepsze jest
Więcej na: https://
jednak to, że pomagamy w ten
sposób ludziom doświadczonym liderzyinnowacyjnosci.com/
przez los odzyskać zdrowie i
dobry wygląd, to ogromna sa-

Ciąg dalszy ze s.1

Specjaliści z Politechniki Gdańskiej
opracowali nowy typ generatora prądu
Grupa specjalistów z Politechniki Gdańskiej opracowała
nowatorski generator prądu
przeznaczony np. do elektrowni
wiatrowych czy wodnych. Po
pierwsze nie wymaga drogich
magnesów trwałych, a po drugie
jest dużo bardziej niezawodny,
niż obecne modele.
Naukowcy i inżynierowie z
Wydziału Elektrotechniki i Auto-

matyki Politechniki Gdańskiej
stworzyli nowy rodzaj indukcyjnego generatora elektryczności. Uniwersalne urządzenie może wytwarzać prąd w elektrowniach różnego
typu, np. wiatrowych, wodnych,
czy gazowych. Według projektantów nadaje się też do użycia wojskowego, np. w czołgach czy pojazdach opancerzonych.
Twórcy wynalazku wyjaśniają,
że główna nowość polega na zasto-
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sowaniu pięciofazowego uzwojenia
sterującego. To duża zaleta. W generatorach trójfazowych, utrata
zasilania w jednej z faz unieruchamia urządzenie. Pięciofazowy generator sobie z taką sytuacją poradzi.
„Generatory z trójfazowym
uzwojeniem sterującym są powszechnie dostępne na rynku, natomiast nie ma maszyn z uzwojeniem
sterującym pięciofazowym. Jeste-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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śmy pionierami w tym zakresie” –
wyjaśnia dr inż. Grzegorz Kostro,
jeden z konstruktorów.
„Dotychczas nie został opracowany taki prototyp, ponieważ problem polega na tym, by opracować
takie uzwojenie sterujące, które nie
będzie sprzęgało się z uzwojeniem
mocy bezpośrednio, tylko poprzez
zwarte uzwojenie wirnika oraz dołączyć do tego dedykowany układ
sterowania. Nam się to udało” –
podkreśla.
Przy awarii jednej fazy, wydajność spadnie tylko 10-15 proc.
„Trzeba zaznaczyć, że jesteśmy
jedynym zespołem, który podjął się
skonstruowania takiego prototypu
w Polsce. Nie spotkaliśmy się też z
takimi badaniami na świecie” –

mówi dr inż. Michał Michna,
członek zespołu.
Kolejna zaleta maszyny to brak
w niej obecności drogich magnesów trwałych. „Obecnie stoimy w
obliczu kryzysu energetycznego, a
jedną z możliwości dywersyfikacji
źródeł energii jest pozyskiwanie jej
jak najczęściej ze źródeł ekologicznych, na przykład poprzez farmy
wiatrowe” – zwraca uwagę kierujący pracami dr inż. Roland Ryndzionek.
„Do jego budowy nie używamy
bowiem magnesów trwałych, powszechnie stosowanych w innych
tego typu urządzeniach. Problemem
jest ich pozyskanie na masową skalę, ponieważ rynek magnesów został zupełnie zmonopolizowany

przez Chiny. Dzięki naszemu pomysłowi możemy uniezależnić się
od rynków azjatyckich. Urządzenia
bez magnesów trwałych są niezwykle pożądane, więc jesteśmy pewni,
że nasz generator wzbudzi zainteresowanie, zwłaszcza na rynku europejskim” – wyjaśnia.
Teraz jego zespół pracuje nad
ulepszoną, bezszczotkową wersją
generatora.
PAP

Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Rośliny tez swój język maja
Badanie stanu zdrowia
człowieka umożliwia istniejący
od 1816 roku stetoskop. Dzięki
niemu lekarz może usłyszeć
m.in. rytm serca, szumy w
płucach i ewentualnie wykryć
początek
choroby.
W ostatnich latach prof. Hazem M. Kalaji z SGGW, ukierunkował badania z zakresu
procesu fotosyntezy w stronę
oceny stanu zdrowotnego roślin w sposób szybki i nieinwazyjny za pomocą tzw. fluorymetru. Jest to narzędzie podobne do stetoskopu, tylko
mierzące sygnały z fotoukładu
II (PSII), które nazwał „serce
roślin”.
Według prof. Kalaji’ego jest
bardzo duża analogia pomiędzy
człowiekiem a rośliną, dla przykładu w centrum cząsteczki
chlorofilu znajduje się atom magnezu, natomiast w centrum
hemu znajdziemy atom żelaza.
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Uważa on, że sercem roślin może być fotoukład II (PSII), który
jest enzymem składającym się z
barwników asymilacyjnych i
różnych białek uczestniczących
w procesie przemian energii
świetlnej w energię biochemiczną w procesie fotosyntezy. Kolejnym przykładem analogii pomiędzy człowiekiem a rośliną
jest to, że rośliny posiadają aurę,
która się zmienia w zależności
od ich stanu zdrowia, tak jak u
człowieka.
W latach 90 na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii,
gdzie prof. Hazem M. Kalaji
odbywał staż naukowy, rozpoczęto prace nad metodą badania
stanu fizjologicznego roślin,
polegającą na pomiarze sygnału
fluorescencji chlorofilu. Metoda
ta jest nieinwazyjna, miarodajna
i niskonakładowa (wymagająca
laboratorium wyposażonego w
odczynniki i sprzęt), która może
zastąpić dotychczas stosowane

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

metody posługujące się analizą
chemiczną składu roślin, które
są kosztowne, czasochłonne i
destrukcyjne.
Sygnał fluorescencji pochodzi z fotosystemu II (PSII) znajdującego się w chloroplastach.
Jest on bardzo czuły i można z
niego odczytać sygnały analogiczne do tych, jakie występują
w ludzkim sercu. Wyniki pracy
prof. Kalaji pokazują, że rośliny
wyraźnie reagują na docierające
do nich bodźce środowiskowe
(dotyk, dźwięk, obecność człowieka, wzrost temperatury, zasolenie, obecność metali ciężkich i wiele innych czynników)
w taki sposób, że zmieniają
standardowe wartości sygnałów
fluorescencji chlorofilu.
Reakcje te można następnie
odczytać podobnie jak elektrokardiogram – czyli charakterystyczny zapis pulsu serca rośliny. Po dokonaniu pomiaru fluorescencji chlorofilu z roślin
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skalkulowany jest parametr Fv/
Fm, którego wartość w przypadku roślin zdrowych (rosnących
warunkach optymalnych) wynosi stałą liczbę 0,83 – 0,85 niezależnie od gatunku ich pochodzenia lub lokalizacji geograficznej. Przypomina to rytm serca
człowieka. U dorosłej i zdrowej
osoby niezależnie od pochodzenia, rasy czy miejsca zamieszkania, liczba uderzeń serca wynosi 60 – 90 na minutę. Każda
zmiana stanu zdrowotnego człowieka powoduje zmianę liczby
tych uderzeń, analogicznie jak u
rośliny, rosnące w warunkach
stresu (niezdrowe rośliny) pokazują zmiany w liczbie parametru
Fv/Fm.
Mierząc sygnał emitowany
przez fotosystem II (PSII), naukowcy uzyskują informacje,
kiedy roślina jest wystawiona na
działanie określonego czynnika
stresowego. Następnie mogą

przeanalizować poszczególne
odczyty fluorymetru i podjąć
odpowiednie działania w celu
wyeliminowania lub znacznego
ograniczenia
niekorzystnych
skutków.
Pomiar sygnału chlorofilu z
roślin pozwala również przewidywać zmiany i zapobiegać im,
zanim pojawią się widoczne
objawy. Do tej pory w rolnictwie reagowano dopiero wtedy,
gdy zmiany były widoczne gołym okiem, wtedy gdy stresor
(czynnik niesprzyjający wzrostowi roślin) spowodował już
znaczne i nieodwracalne zmiany
w wyglądzie i funkcjonowaniu
całej rośliny. Teraz nie trzeba
czekać – opracowany system
przez prof. Kalaji umożliwia
monitorowanie stanu fizjologicznego roślin w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można
interweniować na jak najwcześniejszym etapie i znacznie
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ograniczyć negatywne skutki
działania czynnika stresowego.
Plany prof. Kalaji dotyczące
dalszych badań obejmują zastosowanie uczenia maszynowego,
które w przyszłości umożliwi
informowanie o potencjalnych
zakłóceniach w przebiegu rozwoju roślin; na podstawie wskazań pomiarowych roślina sygnalizuje o danym problemie.
Zrozumieć język roślin
Według prof. Kalaji czas
najwyższy, żeby zrozumieć język roślin tzw. 'plant talk’. Naukowcy powinni nauczyć się tej
mowy, by ją poprawnie interpretować i wcześnie reagować.
Rośliny w szklarniach rosną w
warunkach stworzonych przez
hodowców. Tymczasem każda
roślina może mieć swoje indywidualne potrzeby, zależne od
różnych czynników, takich jak
warunki wzrostu, odmiany, pora
roku czy dnia. „Trzeba dać ro-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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ślinom narzędzie w postaci systemu samokontroli, aby mogły
samodzielnie kontrolować warunki, w jakich się znajdują, takie jak intensywność i jakość
światła”, twierdzi prof. Kalaji.
Prototyp takiego urządzenia został opracowany
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Pozwala on kontrolować
m.in. natężenie światła: roślina,
wysyłając sygnał o fluorescencji
chlorofilu, steruje systemem
oświetleniowym tak, aby natężenie i barwa światła były ustawione na optymalnym dla niej
poziomie. Docelowo taki system

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

ma być na stałe zainstalowany w
szklarniach. – „Szklarnia przyszłości to dyskoteka” – wyjaśnia prof. Kalaji. – Światła LED
będą zmieniać kolor w zależności od potrzeb, na przykład, gdy
na zewnątrz jest pochmurno lub
pada deszcz. Udzielanie głosu
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roślinom wydaje się dość proste,
ponieważ w jednej szklarni
uprawia się zazwyczaj jedną
odmianę. Sygnały z ‘serca roślin’ będą mierzone z kilku
punktów szklarni.
Prof. Kalaji uważa, że naukowcy i rolnicy muszą zasadniczo zmienić swoje podejście do
sposobu uprawy roślin. Muszą

wsłuchać się w ich potrzeby, in.) oraz uzyskanie plonu o najktóre są bardzo zróżnicowane na wyższej jakości.
poziomie gatunków i odmian, a
także zależą od wielu innych
Dr Krzysztof Szwejk,
czynników, takich jak faza
SGGW
wzrostu, pora roku i dnia. To
Więcej na: https://
umożliwi znaczące zmniejszenie
zużycie kosztów produkcji liderzyinnowacyjnosci.com/
związanych z nakładami energetycznymi (prąd, woda, nawozy i

Podwójny sukces uczelni
na Targów Wynalazków i Innowacji
INTARG
Naukowcy z Politechniki
Rzeszowskiej we współpracy z
logopedą opracowali program
komputerowy do wykrywania
i oceny zaburzeń mowy w chorobie
Parkinsona.
Program umożliwia obiektywną
ocenę zaburzeń mowy na podstawie analizy jej nagrania

podczas badania logopedycznego za pomocą mikrofonu.
Program zdobył nagrodę diamentową PRO SOCIETAS
BONO podczas Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach, które
odbyły się w dniach 11-12 maja.
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Autorkami programu komputerowego do wykrywania i
oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona są: dr inż. Barbara Wilk, inż. Małgorzata Augustyn i dr inż. Anna Szlachta z
Katedry Metrologii i Systemów
Diagnostycznych
Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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oraz logopeda spoza uczelni,
Ewa Nowak.
Jak przekazała PAP Anna
Worosz z biura prasowego Politechniki Rzeszowskiej (PRz),
program umożliwia prowadzenie
okresowych badań logopedycznych, ocenę stopnia zaawansowania choroby oraz planowanie
przebiegu terapii. „Wyznacza
różne parametry w dziedzinie
czasu, częstotliwości oraz czas–
częstotliwość, które można wykorzystać w diagnostyce medycznej do obiektywnej oceny
procesu fonacji, artykulacji i
prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w
chorobie Parkinsona” – wyjaśniła Worosz. Dzięki tej aplikacji
chorzy mogą wykonywać ćwiczenia logopedyczne, które spowalniają proces degradacji mo-

wy. Użytkownikami programu
mają być też logopedzi czy lekarze neurolodzy.
Naukowcy z Politechniki
Rzeszowskiej opracowali też
projekt „Interaktywna słonecznie
aktywna ściana – ISAS”, który
wpisuje się w strategię inteligentnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa. Projekt
ten także został doceniony na
targach w Katowicach złotym
medalem i nagrodą „Award of
The First Institute Researchers
and Inventors (I.R.I.). Otrzymał
je autor projektu dr inż. Jerzy
Szyszka z Katedry Budownictwa
Ogólnego Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.
Jak wyjaśniła Worosz, ta
interaktywna, słonecznie aktywna ściana termoizolacyjna z

funkcją grzewczą (ISAS) jest
rodzajem przegrody, która może
mieć szerokie zastosowanie w
budownictwie mieszkaniowym
użyteczności publicznej lub
przemysłowym.
„Umożliwia odzyskiwanie
ciepła z promieniowania słonecznego, ograniczając zużycie
energii konwencjonalnej potrzebnej do ogrzewania budynków. Interaktywna, prosta w
budowie, bezobsługowa ściana,
automatycznie reaguje zmianą
oporu cieplnego na nasłonecznienie” – wyjaśniła Worosz.
(PAP)
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Trzy Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

powstaną w Krakowie

Na Uniwersytecie Jagiellońskim
w
Krakowie powstaną trzy Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri.
Na ich czele staną Mikołaj
Frączak z University of Chicago, Przemysław Nogly z ETH
w Zurychu i Mateusz Sikora z
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki 4. edycji konkursu
ogłosił w środę Ambasador
Niemiec Arndt Freytag von
Loringhoven oraz dyrektor
NCN Zbigniew Błocki.
Międzynarodowe jury ekspertów wybrało Mikołaja Frączyka, Przemysława Nogły i
Mateusza Sikorę (obecnie w
MPI for Biophysics, Niemcy).
Na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie utworzą oni centra
naukowe i będą prowadzili ba-
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dania w zakresie matematyki
(Random Walks in Geometry
and Topology), biologii strukturalnej (Structural Dynamics of
Receptors) oraz biofizyki obliczeniowej (Modeling of Posttranslational Modifications).
Decyzję, tak jak w poprzednich trzech edycjach konkursu
na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri, podjął międzynarodowy komitet naukowy, kierowany przez prof. Joachima Sauera. Wybrane zostały 3 wnioski
spośród 23 zgłoszonych.
Program Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri został
zainaugurowany w lipcu 2017 r.
z inicjatywy Towarzystwa Maxa
Plancka (MPG) – niezależnej
niemieckiej instytucji naukowobadawczej. Program jest finansowany w równej części przez

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

polskie Ministerstwo Edukacji i
Nauki oraz niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec (BMBF).
Każda instytucja naukowa,
w której jest planowane utworzenie Centrum Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro
rocznie do wykorzystania wyłącznie na jego działalność. Zadbano o to, by wynagrodzenie dla
osoby prowadzącej ośrodek było
konkurencyjne na tle wynagrodzeń międzynarodowych. Lider
projektu za swoją pracę otrzyma
100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres
pięciu lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne pięć lat.
„W tym programie polscy
naukowcy współpracują z najważniejszą niemiecką instytucją
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Ambasador Niemiec w RP Arndt Freytag von Loringhoven (3L), Florian Frank (L) z ambasady Niemiec, dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN) Zbigniew Błocki (3P), dr Aleksandra Pękowska
(2P) z Centrum Biologii Chromatyny i Epigenomiki Dioscuri i dr Grzegorz Sumara (P) z Centrum
Chorób Metabolicznych Dioscuri podczas konferencji nt. polsko-niemieckiej współpracy naukowej i
perspektyw rozwoju sieci Centrów Dioscuri w Polsce w ambasadzie Niemiec w Warszawie.
PAP/Marcin Obara
prowadzącą badania naukowe –
jedną z najbardziej prestiżowych
na świecie. Ta współpraca
otwiera wiele drzwi i daje olbrzymie szanse” – powiedział na
konferencji prasowej w Ambasadzie Niemiec prof. Zbigniew
Błocki, dyrektor NCN. Dodał,
że „ten program to także szansa
na odwrócenie drenażu mózgów, który trapi polską naukę
od wielu lat. Oferujemy bardzo
atrakcyjne warunki do prowadzenia badań. Polacy wracają do
kraju po latach spędzonych w
prestiżowych,
zagranicznych
ośrodkach naukowych”.
Obecni na konferencji naukowcy – zwycięzcy pierwszego
konkursu na Centra Dioscuri
podkreślali, że swoboda pracy
naukowej w przypadku tego

konkretnego grantu jest bardzo
duża. „Grant Dioscuri daje pełną
wolność naukową. Oczywiście
jesteśmy zobowiązani do realizowania programu, na który
grant został przyznany, ale środki finansowe można przesuwać
w zależności od nowych ścieżek, które odkryjemy. Niektóre
rzeczy naprawdę ciężko zaplanować na pięć lat do przodu.
One wychodzą często pod wpływem obserwacji zrobionej przez
przypadek – i wtedy możemy
dostosować grant do nowych
warunków” – powiedział dr
Grzegorz Sumara, który w ramach pierwszego grantu Dioscuri zajmuje się wyjaśnieniem
szlaków sygnałowych, odgrywających rolę w chorobach metabolicznych.
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Sumara, pytany przez PAP o
skalę prestiżu Centrum Doskonałości Dioscuri, porównał go
do bardzo wysoko ocenianego w
skali europejskiej – grantu ERC.
Dla dr Aleksandry Pekowskiej, również laureatki pierwszego konkursu Dioscuri, bardzo
ważne jest, że grant stwarza
możliwość kontynuacji badań.
„Dla mnie wyjątkowa w tym
grancie jest stabilność – możliwość jego przedłużenia o kolejne pięć lat. To też daje wolność
eksplorowania. Trzymamy się
ścieżki, mamy jakąś hipotezę,
którą chcemy zweryfikować, co
jest charakterystyczne dla każdego grantu. Ale fakt, że tu te
środki finansowe są bardzo duże, gwarantuje nam możliwość
odkrywania nowych ścieżek,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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które wyłaniają się w trakcie
pracy” – powiedziała dr Pekowska.
Badaczka przyznała, że
możliwość przedłużenia grantu
o kolejne pięć lat, w ramach
Dioscuri, wpłynęła na decyzję o
powrocie do Polski po wielu
latach spędzonych w USA.
Od 2018 r. powstało w Pol-

sce 7 Centrów Doskonałości
Naukowej Dioscuri. Oprócz
Krakowskich ośrodków ogłoszonych na środowej konferencji prasowej, na liście znajdują
się dwa centra z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego PAN, oraz po
jednym centrum w Instytucie
Matematycznym PAN, Instytu-

cie Chemii Fizycznej oraz w
Międzynarodowym Instytucie
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
PAP – Nauka w Polsce, Urszula
Kaczorowska
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Innowacyjny materac polskiej firmy

szansą na przełom w leczeniu bezdechu sennego
Z bezdechem obturacyjnym w Polsce zmaga się ok. 8
proc. osób, które chrapią.
Schorzenie to powoduje poranne bóle głowy, zmęczenie,
nadmierną nerwowość, spadek koncentracji oraz libido.
Pojawiają się też ryzyka rozwoju zaburzeń ze strony układu
sercowo-naczyniowego,
nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i
skłonności do udarów mózgu.
Prof. Dariusz Nowak, kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jednocześnie
prorektor do spraw rozwoju tej uczelni, stworzył wraz
z prof. Piotrem Białasiewiczem i dr Maciejem Królem
ponad 20 lat temu Ośrodek
Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Oddechowego i
Bezdechu Sennego, którym
kieruje do tej pory. Dziś
wspólnie z zespołem ośrodka
prowadzi badania materaca
Sorest, stworzonego przez polską firmę MediSensonic, wyposażonego w specjalne czujniki, które będą rejestrować
oddychanie i zapis rytmu serca w czasie snu oraz siłownik,
umożliwiający zmianę pozycji
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śpiącego w przypadku zdiagnozowania bezdechu.
Panie Profesorze, czym
jest bezdech obturacyjny?
Bezdech obturacyjny charakteryzuje się powtarzającymi
się epizodami zatrzymania lub
znacznego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi
oddechowe na poziomie gardła
przy nadmiernej pracy mięśni
oddechowych. Jeśli u takiej osoby bezdechy występują często,
to pojawia się defragmentacja
snu, która nie pozwala osiągnąć
jego głębokiej fazy. Taka osoba
nawet jeśli dłużej śpi, to jest
niewyspana i towarzyszy jej
senność dzienna. Może zasypiać
w trakcie codziennych czynności, albo podczas prowadzenie
samochodu, co jest bardzo niebezpieczne.
To jest jedyny negatywny
skutek bezdechu obturacyjnego?
Jest ich znacznie więcej.
Pacjenci uskarżają się na poranne bóle głowy, zmęczenie, nadmierną nerwowość, spadek koncentracji, ale to nie jest najgroźniejsze. Szkodliwe jest to, że
przy bezdechu obniża się wysycenie hemoglobiny tlenem. Bywa, że przy normie wynoszącej
92-98 mm słupa rtęci, saturacja
spada nawet do 60 mm. Przy

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

bezdechu obturacyjnym pojawiają się ryzyka rozwoju zaburzeń ze strony układu sercowonaczyniowego,
nadciśnienia
tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, skłonności do
udarów mózgu, a także spadku
libido. Sen jest nam potrzebny
do prawidłowego funkcjonowania i regeneracji naszego organizmu, Zaburzenia stanowią pewnego rodzaju dysfunkcje, które
mogą prowadzić również do
rozwoju otyłości, cukrzycy, nowotworów i do przedwczesnej
śmierci.
Chrapanie i bezdech wynikają z przyczyn anatomicznych?
Chrapanie u dzieci i dorosłych jest spowodowane różnymi mechanizmami. U dorosłych
to najczęściej zbyt wiotkie podniebienie miękkie z wydłużonym języczkiem, przerost nasady języka bądź zaburzenia drożności nosa. U dzieci to przerośnięte migdałki podniebienia,
zwykle migdałek gardłowy.
Anatomiczną przyczyną może
być skrzywiona przegroda nosa,
przerost małżowin nosowych
dolnych, bądź polipów nosowych. W takich sytuacjach powietrze przepływa przez nos w
sposób niewystarczający, dlatego osoba ma tendencje do

Nr 06 (118) Wieści Światowe 01 czerwca 2022 r.

otwierania ust podczas snu. Wtedy pojawia się chrapanie i bezdech. Przyczyną tego schorzenia
może być także cofnięta żuchwa,
zmiany w obrębie twarzoczaszki
czy zmiany nowotworowe. Jednakże najważniejszym czynnikiem predysponującym do obturacyjnego bezdechu sennego jest
nadwaga i otyłość.
Bezdech senny może pojawić się niezależnie od wieku czy
płci, ale znacznie częściej diagnozowany jest u mężczyzn.
Najczęściej występuje bezdech
obturacyjny, ale jest jeszcze po-

stać centralnego bezdechu, z powodu dysfunkcji w obrębie
ośrodkowego układu nerwowego
oraz postać mieszana. Obojętnie
jaka jest przyczyna bezdechu
tych schorzeń nie można bagatelizować, ponieważ mogą doprowadzić do bardzo poważnych
chorób.
W jaki sposób diagnozuje
się bezdech?
Jest kilka metod diagnostyki,
dzięki którym można sprawdzić
jak zachowują się poszczególne
struktury w obrębie górnych
dróg oddechowych. Techniki
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endoskopowe umożliwiają bardzo precyzyjne ustalenie różnego rodzaju zaburzeń anatomicznych nosa, krtani czy gardła. U
pacjentów ze znaczną nadwagą
oraz tych, u których nie udało
się wychwycić źródła problemu
wykonuje się badanie polisomnograficzne, czyli badanie przebiegu snu. Polega ono na tym,
że w warunkach szpitalnych
chory zostaje podłączony do
specjalnej aparatury, która rejestruje wszystko to, co się dzieje
z organizmem chorego w czasie
snu. W przypadku bezdechu
sennego do nosa wprowadza się
mikrokamery, dzięki którym
określa się miejsca i tkanki blokujące drogi oddechowe. Następnie lekarz zleca trójwymiarową tomografię komputerową,
która pozwala precyzyjnie zaplanować zabieg. Sposób leczenia w dużej mierze zależy od
stopnia zaawansowania choroby. Walka z bezdechem w warunkach domowych często wymaga stosowania specjalnej
aparatury z maską – zakłada się
ją przed snem. Przez nią wtłaczane jest powietrze do dróg
oddechowych pod określonym
ciśnieniem.
Spanie w masce z rurą
podłączoną do urządzenia wydaje się mało komfortowe. Nie
ma innych sposobów na walkę
z bezdechem?
W niedalekiej przyszłości
taką rolę może spełniać materac
wyposażony w specjalne czujniki, które będą rejestrować oddychanie i zapis rytmu serca w czasie snu oraz siłownik, umożliwiający zmianę pozycji śpiącego
w przypadku zdiagnozowania
bezdechu. Z pozycji spania na
plecach, która najbardziej sprzyja bezdechom, spowoduje, że
osoba przekręci się na przykład,
na bok. To jest bardzo nowatorskie rozwiązanie, opracowane
przez zespół specjalistów w fir-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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mie MediSensonic, które może
w znaczący sposób ułatwić życie osobom z tym schorzeniem.
W Zakładzie Fizjologii Klinicznej UM w Łodzi od kilkunastu
miesięcy prowadzimy badania
tego materaca. Na początku
podchodziliśmy do tego rozwiązania dość sceptycznie, bo wydawało się nam zbyt trudne do
realizacji. W momencie, kiedy
konstruktorzy wyposażyli jeszcze ten materac w czujniki mikrofalowe, przekonaliśmy się,
że to będzie bardzo pożyteczny
wyrób medyczny nawet z funkcją terapeutyczną.

Na jakim etapie są te badania?
Zakończyliśmy
pierwszą
fazę badań klinicznych, którym
poddanych było 60 pacjentów,
w tym część z ciężkim, średnim
i łagodnym bezdechem, a reszta
bez
zaburzeń
oddychania.
Wszystkie zapisy już są zrobione. Jednocześnie pacjenci podczas snu mieli wykonywane
badanie
polisomnograficzne,
które jest złotym standardem w
wykrywaniu bezdechu. Teraz
analizujemy wyniki tych badań i
sprawdzamy zgodność złotego
standardu z czułością materaca i

wkrótce będziemy dysponowali
pełną dokumentacją porównawczą. Przed nami jest jeszcze jedno badanie diagnostyczne z
udziałem wyłącznie pacjentów z
bezdechem. Rozpoczniemy je
na jesieni i potrwa do wiosny
2023 roku. Gdyby nie pandemia, badania już by się zakończyły i może produkt byłby już
na rynku.
Rozmawiała:
Jolanta Czudak
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

W Niemczech elektrownie węglowe i olejowe

chwilowo wracają do łask

Niemieckie władze poważnie biorą pod uwagę ryzyko
niedoboru gazu, dlatego chcą
zmniejszyć jego zużycie w
energetyce. A że z wyłączenia
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atomu do końca 2022 r. nie
zamierzają rezygnować, to
elektrownie węglowe i olejowe
pozostaną w rezerwie dłużej
niż planowano.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Takie decyzje miały już zapaść we wtorek w kierowanym
przez Roberta Habecka resorcie
gospodarki i ochrony klimatu, o
czym doniosły nieoficjalnie
m.in. agencja Bloomberg, portal
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EurActiv oraz niemiecki dziennik Handelsblatt.
Jak wyjaśnił ten ostatni, w
przypadku wystąpienia „wąskich
gardeł” w dostawach błękitnego
paliwa rządowe przepisy pozwolą maksymalnie ograniczyć pracę elektrowni gazowych. W
2021 r. odpowiadały one za 15
proc. produkcji energii u naszego zachodniego sąsiada. W tym
roku spodziewano się, że i tak
będzie to mniej z uwagi na wysokie ceny surowca.
W myśl szykowanych regulacji zaoszczędzone w ten sposób paliwo pozwoli lepiej zabezpieczyć inne potrzeby, m.in.
związane z produkcją przemysłową i ciepłownictwem. Za
bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego będą natomiast odpowiadać jednostki węglowe i olejowe.
Niemcy pożegnają węgiel,
ale teraz go potrzebują

Niemcy uciekają się do desperackich środków, aby utrzymać włączone światła i pracujący przemysł – nawet zwracają
się ku brudnym paliwom, co
oznacza wzrost emisji dwutlenku węgla – podkreślił Bloomberg.
O niemieckim lęku – związanym ze skutkami dla tamtejszej gospodarki, które mogłoby
przynieść zakręcenie kurka
przez Rosjan – pisaliśmy obszernie na łamach portalu WysokieNapiecie.pl w tym tygodniu.
Bloomberg przypomniał, że
te decyzje niemieckiego resortu
gospodarki zapadają niezależnie
od wcześniej ustalonej strategii
przyspieszenia odejścia od węgla o osiem lat – do 2030 r., co
nastąpiło z inspiracji Zielonych,
czyli partii do której należy minister Habeck.
Minister Robert Habeck,
który jeszcze do niedawna zaj-

mował się głównie kreśleniem
ambitnych planów rozwoju
OZE, ostatnio coraz więcej uwagi musi poświęcać „czarnej stronie mocy”.
Czy Energiewende będzie
coraz mniej błękitna? Jak długo
będą
utrzymywane
„brudnej rezerwy”? Co na to
Unia Europejska? O tym w
dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl LINK:
https://
wysokienapiecie.pl/71046niemcy-mysla-jak-zaoszczedzicgaz-elektrownie-weglowe-iolejowe-chwilowo-wracaja-dolask/#dalej
Redaktor
Więcej
na:
https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Naukowcy z WAT i UMK
rekomendują hydroenergetykę
dla aut elektrycznych
Warto zwiększyć inwestycje w energetykę wodną dla
zrównoważonego
rozwoju
elektromobilności w Polsce –
wynika z analizy przedstawionej w czasopiśmie „Energies”.
Obecnie wytwarzanie energii
potrzebnej do zasilania samochodów elektrycznych w polskich warunkach przyczynia
się do emisji dwutlenku węgla
do atmosfery.
Autorzy publikacji ustalili,
że inwestycje w hydroenergetykę, czyli elektrownie wodne i
uruchomienie kaskady Dolnej
Wisły pozwoliłyby na bezemi-

syjną eksploatację ok. 1,5 mln
pojazdów elektrycznych. Gdyby
planowane od lat elektrownie
wodne powstały i służyły wyłącznie do zasilania pojazdów
elektrycznych, prądu wystarczyłoby dla ponad miliona aut.
Analizę wykorzystania zasobów Dolnej Wisły do zasilania
pojazdów elektrycznych w Polsce przedstawili dr inż. Katarzyna Kubiak-Wójcicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr
inż. Filip Polak i dr inż. Leszek
Szczęch z Wojskowej Akademii
Technicznej.
Pojazd „zielony”, źródła
energii – nie
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Jak przypominają naukowcy
cytowani na stronie Wojskowej
Akademii Technicznej, coraz
więcej samochodów elektrycznych pojawia się na drogach,
zwłaszcza w centrach dużych
miast – tak w Polsce, jak i na
świecie. Są one postrzegane i
reklamowane jako samochody
bezemisyjne, niezanieczyszczające środowiska.
„Jednak samochody elektryczne, tak jak samochody z
silnikami spalinowymi, trzeba
+zatankować+, czyli naładować,
podłączając do sieci energetycznej” – zwraca uwagę dr inż.
Filip Polak, kierownik Zakładu

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Silników i Inżynierii Eksploatacji w Instytucie Pojazdów i
Transportu WAT.
Naukowcy zaznaczają, że w
przypadku Polski użycie terminu „zielony pojazd” w odniesieniu do samochodów elektrycznych może być nadużyciem. Im
więcej energii potrzeba dla użytkowania takich aut, podobnie
jak do zasilenia przemysłu i gospodarstw domowych, tym więcej dwutlenku węgla jest emitowane do atmosfery.
W polskiej sieci elektrycznej
około 80 proc. energii pochodzi
ze źródeł wykorzystujących paliwa kopalne (węgiel brunatny,
węgiel kamienny i gaz ziemny).
Nie są to przyjazne dla środowiska źródła energii. Pomimo wielostopniowego
oczyszczania
spalin, do atmosfery przedostają
się toksyczne związki i dwutlenek węgla.
Z obliczeń naukowców
WAT przeprowadzonych na
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potrzeby
publikacji
w
„Energies” wynika, że dwutlenek węgla (201,2 g), tlenki azotu (0,166 g) i cząstki stałe
(0,0095 g) emitowane przez
elektrownie są prawie dwukrotnie większe na 100 km, niż emitowane przez silnik wysokoprężny.
Prąd z wody
Zdaniem autorów artykułu
opisywanego na stronie uczelni
rozwiązaniem problemu może
być jedynie zwiększenie inwestycji w energetykę opartą na
odnawialnych źródłach energii
(OZE). Obecnie elektrownie
fotowoltaiczne i wiatrowe przeżywają w Polsce szybki rozwój,
ale wytwarzają energię w sposób nieprzewidywalny, a ponadto potrzebują ogromnych powierzchni do budowy instalacji
dużej mocy.
„Dużo stabilniejszymi źródłami energii są elektrownie
wodne, które w Polsce przeży-
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wają poważny regres. Planowane inwestycje są ciągle odkładane. Jednak nawet w kaskadzie
dolnej Wisły, zaplanowanej już
w połowie ubiegłego wieku,
tkwi potencjał, który – wykorzystany – pozwoli na zapewnienie
czystej energii do zasilania pojazdów elektrycznych na kilkadziesiąt lat” – przekonują badacze i zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia zrównoważonej dywersyfikacji źródeł energii. Podkreślają, że energetyka wodna powinna być koniecznym elementem w ogólnym miksie energetycznym,
który przyczyniłby się do
zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego.
PAP – Nauka w Polsce,
Karolina Duszczyk
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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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

Mała fundacja blokuje
morskie wiatraki
Niewielka fundacja skutecznie zaskarżyła pierwsze
pozwolenie środowiskowe dla
morskiej farmy wiatrowej
Baltic Power – wspólnego
przedsięwzięcia PKN Orlen i
Northland Power.
Wydanie pozwolenia środowiskowego dla morskiej farmy
wiatrowej Baltic Power o mocy
1200 MW przedłuża się.
Wszystko przez to, że jedna ze
stron skutecznie zaskarżyła de-
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cyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jaką we wrześniu 2021 r. wydała Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gdańsku. Sprawia trafiła
więc do wyższej instancji – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Postępowanie odwoławcze
jest w toku, trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego. Przewidywany termin
wydania decyzji – do 22 czerwca 2022 r. – informuje biuro
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prasowe GDOŚ.
Grand Agro chciało więcej
czasu i informacji…
O uchylenie decyzji RDOŚ
dla Baltic Power i i przekazanie
sprawy do ponownego rozpatrzenia wniosła Grand Agro
Fundacja Ochrony Środowiska
Naturalnego z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Jak się dowiedział portal WysokieNapiecie.pl, wcześniej ta fundacja nie
była aktywna na Pomorzu, jeśli
chodzi o udział w postępowa-
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niach dotyczących farm wiatrowych. Jakie miała zastrzeżenia
do decyzji środowiskowej dla
Baltic Power?
Po pierwsze, zarzuciła w
odwołaniu, że organ pierwszej
instancji nie zapewnił jej czasu
do rzetelnego odniesienia się do
zgromadzonego materiału dowodowego.
Następny zarzut dotyczy ptaków. Zdaniem Grand Agro analiza oddziaływania morskiej farmy wiatrowej na ptaki morskie i
migrujące oraz na ichtiofaunę
opiera się na optymistycznych
założeniach co do reakcji fauny i
możliwości jej odbudowy na
terenie inwestycji, na etapie eksploatacji.
Ponadto fundacja wytknęła,
że w raporcie oddziaływania na
środowisko nie poddano analizie
uwalniania się do wody elementów strukturalnych rotorów w

wyniku reakcji z solą morską.
Kolejny zarzut dotyczy braku
analizy oddziaływania farmy na
klimat na wybrzeżu w związku
ze spowolnieniem wiatrów oraz
wpływu inwestycji na prądy
morskie i grawitacyjne przemieszczanie się osadów po dnie
morskim, w związku ze znaczącą ingerencją w dno morskie.
Z rozmów portalu WysokieNapiecie.pl wynika, że podniesione przez Grand Agro zarzuty
to prosta inspiracja informacjami, które już pojawiały się w
przypadku projektów realizowanych na Zachodzie. Nie jest to
więc konkretny zarzut dotyczący
realizacji projektu Baltic Power,
tylko prawdopodobnie kalka z
innych tego typu inwestycji –
mówi osoba z branży. Trudno
też podejrzewać, by przy tak
dużym i profesjonalnie prowadzonym projekcie jak Baltic Po-
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wer inwestorzy nie zadbali o
wszystkie potrzebne oceny, analizy i badania. Tomasz Elżbieciak
Czy w związku z wojną w
Ukrainie fundacja Grand
Agro jest gotowa wycofać się z
postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla Baltic
Power? Jakie są powody
sprzeciwu fundacji? Czy to
dopiero początek protestów
przeciw morskiej energetyce
wiatrowej? O tym w dalszej
części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl
L I N K :
h t t p s : / /
wysokienapiecie.pl/70692-mala
-fundacja-blokuje-morskiewiatraki-orlenu/#dalej
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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W przyszłości druk 3D może pomóc

w ograniczaniu marnotrawienia żywności
Druk 3D może ograniczyć
marnotrawstwo żywności, bo
umożliwia wykorzystanie odpadów i składników odrzuconych np. ze względów estetycznych. Opracowaniem techniki
wytwarzania produktów spożywczych drukowanych techniką 3D z resztek jedzenia zajmuje się m.in. absolwentka
Politechniki w Eindhoven, Elzelinde van Doleweerd.
„Jej pierwszy projekt, o nazwie Upprinting Food, skupiał
się na odzysku głównie pieczywa i produkcji z masy okruszkowej. Obecnie Holenderka współpracuje z jedną z chińskich firm,
badając możliwości wykorzystywania odpadów konsumpcyjnych z ryżu” – podała prof. dr
hab. inż. Katarzyna Małgorzata
Majewska podczas wykładu na
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IV Dniach Świadomości Żywieniowej zorganizowanych w maju przez Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego (UWM) w Olsztynie.
Produkty z przetworzonych
odpadków smakują trochę jak
ciasteczka lub krakersy. Aby
stworzyć nowe smaki, Elzelinde
van Doleweerd eksperymentuje
z ziołami, owocami i warzywami.
Z kolei Firma Natural Machines zaprezentowała w 2017 r.
na Kongresie Owoców Morza w
Reykjaviku (Islandia) opcję wykorzystania swojego urządzenia
Foodini do ponownego przetwarzania niewykorzystanych kawałków ryb w bardziej atrakcyjne kształty. „Te restauracje, z
którymi współpracują ,chwalą

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

się że potrafią wykorzystać nawet ości i skóry z ryb” – powiedziała prelegentka.
Natomiast w Holandii Cooperative DOOR (niezależne stowarzyszenie producentów warzyw
i owoców) rozpoczęło współpracę z firmą 3-D Oceanz w celu
wspólnego zbadania możliwości
druku z egzemplarzy warzyw i
owoców odrzucanych przez
kontrolę jakości. Kilka lat temu
specjaliści DOOR z odrzuconych pomidorów stworzyli pastę
do smarowania.
Jak podała prof. Majewska,
„innym sposobem zagospodarowania odpadów żywnościowych
z udziałem techniki druku 3D
jest wytwarzanie z nich biodegradowalnych tworzyw i przedmiotów użytkowych”. Grupa
absolwentów Uniwersytetu Toronto Scarborough w Kanadzie
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powołała w tym celu startup o
nazwie Genecis. „Opracowała
sposób na recykling odpadów
spożywczych, z których metodami biotechnologicznymi uzyskuje
biopolimery
PHA
(polihydroksyalkaniany), będące
podstawą materiału drukarskiego 3D do wytwarzania np. opakowań” – zaznaczyła prof. Majewska.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i

Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United
Nations, FAO) podaje, że na
świecie co roku marnuje się 1,3
mld ton żywności nadającej się
do spożycia, co stanowi 1/3 produkowanej żywności. Według
szacunków w Unii Europejskiej
marnuje się rocznie 88 mln ton
żywności, średnio 173 kg na
mieszkańca.
Z kolei z badań przeprowadzonych w ramach trzyletniego

Projektu PROM wynika, że Polacy w ciągu roku marnują niemal pięć milionów ton żywności. Więcej niż połowa zmarnowanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych.
PAP – Nauka w Polsce
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Integracja polonijnych inżynierów
w Europie
Polscy inżynierowie i naukowcy są cenieni w świecie.
Wielu z nich pracuje i mieszka na stałe za granicą. Ich
rzetelna praca, osiągnięcia
zawodowe, patenty i przedsiębiorczość, przynoszą chlubę
polskiemu
narodowi
na
wszystkich kontynentach. Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych (EFPSNT) z
siedzibą w Wiedniu i rotacyjnym przewodnictwem, przygotowała w 2021 roku monografię, dokumentującą działalność swoich stowarzyszeń
członkowskich. Praca powstała dzięki społecznemu
zaangażowaniu mgr inż. Janusza Ptaka, Sekretarza Generalnego Federacji i jednocześnie wiceprezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, najstarszego polonijnego stowarzyszenia technicznego.
Jaka była idea utworzenia
wspólnej, polonijnej Federacji
w Europie?
Rozproszone działanie polo-

nijnych organizacji inżynierskich w różnych europejskich
krajach wymagało pewnej konsolidacji dla zapewnienia większej skuteczności w reprezentowaniu interesów naszego środowiska. Pojedyncze organizacje
mają dużo mniejszą możliwość angażowania się w ważne
dla nich przedsięwzięcia, niż
wspólnota, której pozycja jest
znacznie silniejsza i bardziej
rozpoznawalna. Biorąc pod
uwagę atuty wynikające z takiej
współpracy, pojawił się pomysł
utworzenia Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych po III
Sympozjum „Polacy Razem” w
Londynie zorganizowanym z
inicjatywy FSNT NOT. Z taką
inicjatywą pod koniec 2001 roku wystąpiło Stowarzyszenie
Techników Polskich w Wielkiej
Brytanii i zwróciło się do polonijnych stowarzyszeń inżynierskich w Austrii, Belgii, Francji i
Niemczech. Wysunięto propozycję, aby podstawowym celem
Federacji była koordynacja
działań i wymiana doświadczeń
w zakresie szeroko pojętej po-
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pularyzacji polskiej kultury
technicznej oraz propagowanie
osiągnięć polskiej i polonijnej
myśli naukowo-technicznej. Do
podpisania Aktu Założycielskiego Federacji doszło w Londynie 23-go kwietnia 2004 roku.
Ile stowarzyszeń przystąpiło do Federacji przez te 18
lat działalności?
Tylko sześć i aż sześć z:
Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Niemiec i dwa stowarzyszenia z Litwy, inżynierów i
naukowców. Staraliśmy się
rozszerzyć działania Federacji
na inne kraje europejskie, ale
jak dotąd się nam nie powiodło.
Próbowałem nawet nawiąząć
kontakt za pośrednictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie w Paryżu i jego odpowiednikami w 27
krajach Unii Europejskiej i
Szwajcarii, ale bez rezultatu.
Przedstawicielstwa agencji
dyplomatycznych i rządowych
działające w tych krajach nie
mają takiego rozeznania?
Trudno mi powiedzieć, ale
nie było żadnego odzewu ze
strony środowisk technicz-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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nych. Przyznam szczerze, że
nie wyobrażam sobie, aby nie
było w innych krajach UE inżynierów i naukowców zainteresowanych przystąpieniem do
Federacji. Wspólnie moglibyśmy przecież zrobić dużo więcej, zwłaszcza teraz kiedy przed
ruchem
stowarzyszeniowym
pojawiło się wiele wyzwań,
które są następstwem pandemii
i wojny w Ukrainie a także konieczności transformacji energetycznej, ochrony środowiska,
itp. Wkład środowisk technicznych i inżynierskich w takie
działania jest coraz bardziej
doceniany. Aktywność naszej
Federacji jest znana w wielu
krajach UE. Należy sprecyzować, że Federacja jest apolityczną, non-profit i niezależną
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organizacją obejmującą otwartą
na polskie i polonijne środowiska naukowo-techniczne a jej
terenem działania jest Europa.
Członkowie mogą być z każdej
opcji, Liczy się tylko wiedza,
dokonania i kompetencje. Mogą do nas wstępować stowarzyszenia, które istnieją dopiero od
niedawna, albo takie, które mają tylko po kilku członków.
Przewidzieliśmy w Statucie
możliwość stworzenia Koła
Członków Indywidualnych, aby
pojedynczy naukowcy i inżynierowie z różnych państw mogli się do nas przyłączać.
Należy także podkreślić
rolę reprezentatywną Federacji
odnośnie wspólnych interesów
polonijnych środowisk naukowo-technicznych wobec władz
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polskich, władz Unii Europejskiej a także wobec wszelkich
organizacji międzynarodowych
i pozarządowych. To jest ważne
dla środowisk polonijnych.
Wśród członków Federacji są też młodzi inżynierowie?
Zależy od kraju i stowarzyszenia. Ale generalnie, młodych
inżynierów do pracy w stowarzyszeniu jest jak na lekarstwo i
to jest trochę nasza bolączka. W
Stowarzyszeniu Inżynierów i
Techników Polskich we Francji
mieliśmy parę lat temu kilku
młodych ludzi z ambicjami,
bardzo dobrze wykształconych.
Wiązaliśmy z nimi duże nadzieje, ale trzech z nich wyjechało
do intratnych miejsc pracy.
Trudno im się dziwić. Są młodzi, robią kariere zawodową.
Ale inni zostali a ostatnio, wstąpiły do stowarzyszenia nowe
członkinie. Tak więc widać zainteresowanie
stowarzyszeniem. Podobne problemy mają też koledzy w Austrii i w
Niemczech. Lepiej jest w stowarzyszeniach litewskich a w
najlepszej sytuacji znajduje się
Stowarzyszenie
Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii.
Wielu polskich inżynierów i
techników zasiliło szeregi tej
organizacji po otwarciu brytyjskiego rynku pracy dla Polaków. Najwięcej było informatyków oraz inżynierów budownictwa, którzy zdobywali jeszcze dodatkowe uprawnienia w
Anglii czy Irlandii, ale po
Brexicie niektórzy wrócili do
Polski. Generalnie jest duża
różnica między dawną Polonią,
a Polakami za granicą, którzy
wyjeżdżają z kraju tylko na jakiś czas z myślą o powrocie.
Co należałoby zrobić, żeby
zachować żywotność polonijnych organizacji inżynierskich w Europie?
Nie jest to sprawa łatwa.
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Trzeba będzie się zastanowić
nad formułą działania i współdziałań naszych organizacji.
Zaprzepaszczenie wieloletniego
dorobku polonijnych stowarzyszeń byłoby olbrzymią stratą dla
wielu pokoleń. Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Polskich we Francji powstało 105
lat temu, na rok przed zakończeniem I-szej wojny światowej, z
myślą o pomocy Ojczyźnie po
odzyskaniu przez nią niepodległości. Nie oznaczało to bynajmniej, że pomiędzy zadaniami jakie realizowało Stowarzyszenie, nie było również idei
wzajemnej pomocy i solidarności korporacyjnej, kulturowej i
narodowej w środowisku inżynierskim, w celu obrony wspólnych interesów tej grupy społecznej wśród Polonii francuskiej. Teraz żyjemy w zupełnie
innej rzeczywistości, ale też mamy przed sobą trudne wyzwania
związane z nieuchronną transformacją energetyczną, ekologią, transportem, czy też choćby
z odbudową gospodarki Europy
po pandemii. Myślę, że o tych
wszystkich o zagrożeniach dla
zachowania trwałości ruchu stowarzyszeniowego
uda
się
nam porozmawiać podczas V
Światowego Zjazdu Inżynierów
Polskich w Gliwicach w gronie
współorganizatorów z FSNTNOT i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej oraz
innych
przedstawicieli organizacji polonijnych.
W dobie cyfryzacji komunikacja między ludźmi jest
dużo łatwiejsza. Może to jest
ratunek dla przetrwania organizacji polonijnych?
Z pewnością, ale coraz trudniej zachęcić ludzi do społecznej
aktywności. Przygotowanie różnych wydarzeń, konferencji, czy
publikacji jest bardzo absorbujące i zabiera dużo czasu, którego
ludziom brakuje. Każdy ma wie-

le własnych obowiązków i zajęć, dlatego nie ma się co dziwić, że to zaangażowanie w społeczną działalność maleje. Narzędzia informatyczne mogą być
w tej sytuacji naszym sojusznikiem. Tak było w czasie pandemii. Komunikowaliśmy się i
nadal komunikujemy się on-line
między
stowarzyszeniami
znacznie częściej, niż w czasie
tradycyjnych spotkań. Organizujemy wspólne konferencje, dzięki którym Federacja promuje
polską i polonijną myśl techniczną i które gromadzą sporo
uczestników. Pomocna do prowadzenia takich działań byłaby
baza cyfrowa z adresami i profilem działania inżynierów i naukowców, dostępna dla wszystkich organizacji. Taką bazę
można by było na bieżąco aktualizować i pokazywać dokonania poszczególnych osób. Niestety, nie mamy środków, żeby
takie przedsięwzięcie sfinansować.
Federacja nie korzysta z
żadnych subwencji?
Federacja utrzymuje się wyłącznie ze składek stowarzyszeń
członkowskich, i z tego tytułu
budżet mamy bardzo ograniczony. Federacja nie otrzymuje żadnych subwencji ani dotacji.
Również stowarzyszenia lokalne
nie otrzymują żadnego wsparcia,
a mimo to działają aktywnie.
Mam wielki szacunek dla tych
osób, że poświęcają swój cenny
czas, wiedzę, doświadczenie na
prowadzenie tego typu działalności zagranicą i że utrzymują
cały czas tę więź z Polską. Gdyby nie to, nie mielibyśmy świadomości jakie jest zaangażowanie Polaków mieszkających zagranicą w różne działania naukowe, technologiczne,
inwestycyjne i inne. Nie wszystkie takie informacje do nas docierają,
ponieważ
zazwyczaj polscy inżynierowie i nau-
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kowcy, wtapiają się w społeczeństwo w którym żyją i pracują. Jest to normalne, ale bardzo
często ich osiągnięcia są traktowane jako dokonania obywateli
danego kraju, albo międzynarodowych firm w których pracują.
Kiedy zrobiłem konferencję w
jednej z baz lotniczych pod nieco prowokacyjnym tytułem
„Polska znana, mało znana, a
może
wogóle
nieznana?”,
uczestnicy byli zaskoczeni dokonaniami polskich inżynierów
oraz ich wkładem w rozwój nauki i technologii. Federacja promuje, w miarę swoich możliwości, nie tylko historyczne postacie, ale również wybitne dokonania współczesnych twórców
techniki. Moglibyśmy to robić
jeszcze bardziej efektywnie,
gdyby doszło do zintensyfikowania współpracy z polskimi
uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
firmami
technologicznymi czy startupami. Zabiegamy o to w kraju.
Światowy Zjazd będzie być może okazją do nawiązania takiego
partnerstwa.
Federacja
podejmowała
już wcześniej takie próby?
Oczywiście,
jakkolwiek
głównie poprzez współpracę
stowarzyszeń
członkowskich
Federacji. Np. Stowarzyszenie
Techników Polskich tworzy
m.in. z Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa tzw. „Grupę Zadaniową
BIM-EUROPAPOLSKA’’,
Stowarzyszenie
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie organizuje szkolenia z Mazowiecką IIB a Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku. Aktualnie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we
Francji jest w trakcie budowania
wspólnego projektu w zakresie
wymiany stażystów i startupów
z Akademią Górniczo-Hutniczą
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w Krakowie i Regionem Centre
we Francji. Dla francuskich firm
współpraca z polskimi inżynierami jest bardzo interesująca w
dziedzinie energetyki, infrastruktury, cyberbezpieczeństwa
i wielu innych sektorów, dlatego
staramy się takich partnerów ze
sobą
kojarzyć. Połączenie kompetencji,
znajomość lokalnego środowiska, biegła znajomość języka
technicznego w danym kraju to
są atuty, które warto wykorzystać. Należy podkreślić, że w
ciągu 18-letniej działalności

Federacja zintegrowała polonijne środowiska techniczne w
Europie reprezentując łącznie
rzeszę kilkuset inżynierów, naukowców i techników gotowych
do współpracy z krajowymi organizacjami. Możemy zatem
łączyć nasz potencjał i wspólnie
zaangażować się w wiele projektów europejskich m.in. w
odbudowę infrastruktury oraz
zniszczonych obiektów w Ukrainie, o co intensywnie zabiega
coraz więcej krajów. Wymiana
wiedzy i doświadczeń polskich
inżynierów, którzy mieszkają,

pracują i odnoszą sukcesy za
granicą ma szczególne znaczenie dla integracji całego środowiska, a organizowane w kraju
co trzy lata zjazdy inżynierskie
są wyjątkową okazją do wspólnych debat o nowych wyzwaniach, które stoją przed twórcami techniki w globalnym świecie.
Rozmawiała:
Jolanta Czudak
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Nowe ścieżki w diagnostyce
i leczeniu raka tarczycy
Badania naukowe prowadzone przez specjalistów z Kliniki Endokrynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
(ŚCO) w Kielcach wytyczają
nowe ścieżki w diagnostyce i
leczeniu raka tarczycy. Terapia ma być mniej inwazyjna i
tańsza. Wyniki badań naukowych specjalistów z ŚCO okazały się przełomowe dla diagnostyki i leczenia pacjentów z
mikrorakiem brodawkowatym
tarczycy.
Badania prowadzone były na
grupie blisko 500 pacjentów z
rozpoznanym pooperacyjnie mikrorakiem brodawkowatym tarczycy, aktywnie monitorowanych w Klinice Endokrynologii
ŚCO w latach 2001-2020. Praca
doktora Artura Kuchareczko,
przygotowana pod kierunkiem
profesor Aldony Kowalskiej,
dotyczyła diagnostyki współwystępowania
mutacji
BRAFV600E i promotora TERT
w mikrorakach tarczycy.
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„Moje zadanie polegało na
zebraniu danych uzyskanych z
badań genetycznych naszych
pacjentów,
przeanalizowaniu
tych wyników, przyjrzeniu się,
jak ci pacjenci byli prowadzeni,
jaki był przebieg ich choroby,
czy udało się uzyskać trwałe
wyleczenie, czy też mieli gorsze
rokowanie w porównaniu z pacjentami bez tych mutacji
współistniejących. Nasze obserwacje odnosiliśmy do doniesień
i publikacji europejskich i amerykańskich towarzystw endokrynologicznych” – poinformował
dr Artur Kuchareczko.
Wyniki badań naukowych
specjalistów z ŚCO okazały się
przełomowe dla diagnostyki i
leczenia pacjentów z mikrorakiem brodawkowatym tarczycy.
Praca doktora Kuchareczko została uznana za najlepsze doniesienie naukowe Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych
„Wokół raka tarczycy”.
„W naszych badaniach wykazaliśmy, że współwystępowanie
mutacji BRAFV600E i promoto-
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ra TERT nie wpływa na przebieg kliniczny mikroraka brodawkowatego tarczycy. Jest to
bardzo istotne doniesienie, ponieważ trwały dyskusje, czy powinniśmy w mikrorakach te
dwie mutacje sprawdzać” – powiedziała dr Aldona Kowalska,
prof. UJK, specjalista endokrynologii i medycyny nuklearnej,
kierownik Kliniki Endokrynologii ŚCO.
W zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Onkologicznego (ESMO) współwystępowanie
mutacji BRAFV600E i promotora TERT było traktowane jako
cecha złego rokowania i wysokiego ryzyka złego przebiegu
klinicznego
raka
tarczycy.
ESMO nie zróżnicowało w swoich wytycznych pacjentów z mikrorakiem i z większymi wielkościami raka, co narzucało konieczność sprawdzania statusu
molekularnego we wszystkich
przypadkach raka tarczycy, a u
osób ze stwierdzonymi mutacjami – agresywniejsze formy terapii.
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Badania
przeprowadzone
przez doktora Kuchareczko i
specjalistów ŚCO, wskazujące,
że występowanie tych mutacji
genetycznych nie ma znaczenia
w rokowaniach i przebiegu mikoraków tarczycy, zwolniły lekarzy w całej Polsce z konieczności wykonywania badań molekularnych u tej grupy pacjentów. „Wykazaliśmy, że wcale
nie trzeba chorych z mikrorakiem i mutacjami genetycznymi
tak agresywnie leczyć, ponieważ
u nich choroba przebiega tak
samo łagodnie, jak u tych, którzy tych mutacji nie mają” –
podkreśliła prof. Kowalska.
Jak zauważają endokrynolodzy, pozwoli to znacznie ograniczyć koszty diagnostyczne i – co
najważniejsze – nie będzie już
konieczności prowadzenia bardziej agresywnego leczenia u
chorych, którzy tego nie wyma-

gają. W Klinice Endokrynologii
ŚCO rocznie leczonych jest około 150 pacjentów z nowo rozpoznanym rakiem tarczycy. Obecnie pod opieką kliniki jest już
ponad 3,5 tys. pacjentów z tym
nowotworem.
Mikroraki tarczycy stanowią
obecnie blisko 50 proc. wszystkich rozpoznanych raków tarczycy w Polsce. Wiąże się to nie
tyle ze wzrostem zachorowań,
ile ze wzrostem rozpoznań w
wyniku coraz lepszej diagnostyki, szerszego dostępu do badań
ultrasonograficznych oraz lepszej rozdzielczości aparatury
uwidaczniającej już 3-4 milimetrowe zmiany.
„I właśnie w dobie tej nadrozpoznawalności
maleńkich
zmian bardzo ważne jest, żeby
dostosowywać zakres leczenia
do agresywności choroby. Taka
postawa pozwoli poprawić kom-
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fort życia pacjentów i przysłuży
się do właściwego wykorzystania potencjału służby zdrowia” –
podkreśliła prof. Kowalska.
Klinika
Endokrynologii
ŚCO już od kilku lat, w oparciu
o swoje badania i publikacje
naukowe, ogranicza agresywność terapii, odstępując od leczenia jodem radioaktywnym
pacjentów o dobrym rokowaniu.
Obecnie, po Kongresie Polskich
Towarzystw Naukowych, opublikowane są już rekomendacje,
wzbogacone o nowe elementy
wiedzy i modyfikujące terapię,
dostosowując ją do ciężkości
choroby. (PAP)
Autor:
Wiktor Dziarmaga
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Pierwsza w Polsce
międzynarodowa konferencja
informatyki materiałowej
Narodowe Centrum Badań
Jądrowych organizuje 1st NOMATEN International Conference on Materials Informatics. Informatyka materiałowa
to nowa dziedzina badań, która wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne do
lepszego poznania i projektowania materiałów potrzebnych
przede wszystkim do pracy w

ców, ekspertów i przedstawicieli
przemysłu z ponad 15 krajów
będzie uczestniczyć w konferencji poświęconej informatyce materiałowej – pionierskiej dziedzinie, która opiera się na nowym
podejściu do badań istniejących
i nowych materiałów dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i metod statystycznych.

nych z badań i eksperymentów.
W tym aspekcie można wykorzystać narzędzia informatyki
materiałowej we współpracy z
innymi grupami badawczymi, z
zespołami eksperymentalnymi,
które badają własności funkcjonalne i zajmują się charakteryzacją materiałów – zarówno w ramach NCBJ i NOMATEN, jak i
we współpracy z jednostkami

warunkach ekstremalnych, a
także w medycynie. Tematyką
tą zajmują się m.in. pomysłodawcy i organizatorzy konferencji – naukowcy z Centrum
Doskonałości
NOMATEN
działającego w Świerku. Wydarzenie potrwa 1 do 3 czerwca br. w NCBJ.
Konferencja 1st NOMATEN
International Conference on Materials Informatics jest organizowana przez działające w Narodowym Centrum Badań Jądrowych – Centrum Doskonałości
NOMATEN. Ponad 60 naukow-

„Informatyka materiałowa
daje nowe możliwości w badaniach materiałów” – podkreśla
przewodniczący
Konferencji
prof. Stefanos Papanikolaou,
szef grupy badawczej ds. informatyki materiałowej NOMATEN. „Dzięki stosowanym przez
nas technikom możliwa jest np.
identyfikacja defektów materiału
na zdjęciach z mikroskopu elektronowego, które w przeciwnym
wypadku mogłyby umknąć uwadze badacza. Informatyka materiałowa pozwala na gromadzenie
i analizę wielkich zbiorów da-

badawczymi z Polski i innych
państw. Konferencja ma na celu
promowanie polskich unikalnych infrastruktur i zespołów
badawczych na arenie międzynarodowej, dlatego naukowcy z
Centrum Doskonałości NOMATEN zamierzają przyciągnąć do
współpracy zagranicznych ekspertów.”
dr Marek Pawłowski
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Firmy płacą coraz wyższy
okup cyberprzestępcom
Rośnie liczba ataków ransomware, czyli blokad, których celem jest wymuszenie
okupu. Wraz z nią rośnie także wysokość kwot płaconych
hakerom za odblokowanie danych i zasobów. Choć eksperci
ds. bezpieczeństwa odradzają
wpłacanie pieniędzy cyberprzestępcom, to na taki ruch
decyduje się już niemal co
druga zaatakowana organizacja. W ciągu ostatniego roku
podwoił się udział okupów,
których wartość przekroczyła
milion dolarów. Już co dziewiąta wpłata opiewa na takie
kwoty.
Nie powinniśmy płacić hakerom okupów, ale zaznaczam,
że to moja prywatna opinia. Rozumiem, że jest to bardzo trudne, bo wszystkie procesy są zatrzymane, cała firma stoi, ale
mimo to uważam, że płacenie
terrorystom to nie najlepszy pomysł. Te pieniądze będą wykorzystane do finansowania działalności przestępczej – mówi
agencji Newseria Innowacje
Javier Carriazo z Milagro Digital Risk Intelligence.
Analitycy Sophos informują
w raporcie „State of Ransomware 2022”, że w ubiegłym roku
66 proc. badanych firm na świecie zostało zaatakowanych przy
użyciu oprogramowania ransomware. W 2020 roku odsetek
ten wynosił 37 proc. Z tej grupy
zaatakowanych firm i instytucji
46 proc. zapłaciło przestępcom
okup. Co więcej, jedna czwarta
organizacji, którym udało się
przywrócić dane, nadal gotowa
była zapłacić okup.

Dzieje się to często. Dużo
częściej niż w przeszłości. Wiele firm tak robi, bo to najprostszy sposób wyjścia z kłopotów.
Problem w tym, że płacąc, mówimy hakerom, że jesteśmy gotowi przekazywać im pieniądze.
Możemy się więc spodziewać
drugiego i trzeciego ataku. Mimo to przedsiębiorstwa, szczególnie te małe, coraz częściej
decydują się zapłacić okup –
mówi Javier Carriazo.
Również badane przez VECTO polskie firmy w większości
wskazały, że byłyby skłonne
zapłacić okup za odzyskanie
zaszyfrowanych lub skradzionych danych (60 proc.). Często
bowiem straty wynikające z
opóźnienia procesów czy odbudowy infrastruktury i baz danych często przewyższają wartość oczekiwanego przez cyberprzestępców okupu. Analitycy
Sophos obliczyli, że średni koszt
przywrócenia zasobów firmy do
stanu sprzed ataku to 1,4 mln
dol., a czas potrzebny na ten
proces to średnio jeden miesiąc.
Na skutek takiego przestoju firmy często musiały wstrzymać
działalność, tracąc przy tym
przychody, a czasami także były
zmuszone ją zamknąć.
Przestępcy żądają coraz
wyższych kwot okupu. Z tegorocznego raportu BrightCloud
Threat Report wynika, że jeszcze w 2018 roku było to 6,7 tys.
dol., rok później już 84,1 tys. W
2020 roku firmy płaciły cyberprzestępcom średnio 154,1 tys.,
a w ubiegłym roku kwota ta
wzrosła ponaddwukrotnie i
przekroczyła 322 tys. dol. Statystyki przytaczane przez Sophos
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są jeszcze bardziej alarmujące.
Wynika z nich, że średni okup
płacony przez organizacje wyniósł w ubiegłym roku prawie
812,4 tys. dol. Co dziewiąta firma wskazała, że zapłaciła ponad
1 mln dol. (w 2020 roku co 25.
firma). Z kolei odsetek organizacji, które zapłaciły mniej niż
10 tys. dol., spadł z 34 proc. w
2020 roku do 21 proc. w 2021
roku.
Przykłady można mnożyć.
W 2021 roku w ataku na Colonial Pipeline okup wyniósł 4,4
mln dol. Z kolei amerykańskie
zakłady przetwórstwa mięsnego
JBS z USA zapłaciły przestępcom 11 mln dol. Na celowniku
cyberprzestępców są też Polacy,
m.in. administracja. W marcu
ubiegłego roku ofiarą ataku ransomware padło starostwo powiatowe w Oświęcimiu. Usuwanie skutków pochłonęło ponad
600 tys. zł, a i tak nie udało się
przywrócić wszystkich skradzionych danych.
Główny typ ataku hakerskiego nazywamy inżynierią społeczną. Polega to na próbach
oszukania ludzi w taki sposób,
by zrobili coś, czego w zwykłych okolicznościach nie chcieliby zrobić – dodaje ekspert Milagro Digital Risk Intelligence. –
Wielu sytuacji można by uniknąć, gdybyśmy byli bardziej
świadomi. Musimy znać siebie,
wiedzieć, kim jesteśmy, jak
zwykle reagujemy. To najlepszy
sposób obrony przed atakami
wykorzystującymi
inżynierię
społeczną. Korzystanie z rozwiązań informatycznych też
oczywiście ma sens.
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Problem jednak w tym, że
wielokrotnie narzędzia walki z
cyberprzestępcami polegają wyłącznie na zabezpieczeniu infrastruktury, baz danych czy serwerów, z pominięciem faktu, że
czynnik ludzki może być krytyczny. Mowa tu nie tylko o

atakach polegających na wymuszaniu okupu.
Ponad 90 proc. wszystkich
ataków hakerskich zaczyna się
od czynnika ludzkiego, na przykład w postaci maila phishingowego. Jeśli więc skupimy się
tylko na ochronie komputerów,

to nie dostrzegamy pełnego obrazu – mówi Javier Carriazo.
Newseria.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Biznes mówi jednym głosem:
Musimy przyspieszyć rozwój OZE
Przechodzenie firm na zieloną energię to jeden z głównych trendów biznesowych. W
nowoczesnej energetyce najważniejszą część odpowiedzi
na wyzwania transformacji
stanowią odnawialne źródła
energii. Jednak niedostateczna
podaż OZE to dziś główny
problem zrównoważonego biznesu. Jest to zmarnowana
szansa na nowe miejsca pracy,
czy zagraniczne inwestycje. W
tym momencie firmy kupujące
jak i producenci energii odnawialnej mówią jednym głosem: musimy przyspieszyć
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rozwój
OZE,
likwidując
skomplikowane, długoterminowe i często niejasne procesy
pozwoleń na nowe projekty,
tak aby uwolnić potencjał
OZE, zapewnić konkurencyjność i nowe inwestycje – to
główne wnioski ze spotkania
RE-Source Poland Hub z cyklu „Zielona energia dla biznesu”.
Fundacja RE-Source Poland
Hub rozpoczęła cykl spotkań
pokazujących przedsiębiorstwa
działające w Polsce, które są
liderami zielonej transformacji.
W czasie pierwszego wydarzenia z serii „Zielona energia dla

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

biznesu”, swoje doświadczenia
zaprezentowała firma L’Oréal,
której największa fabryka jest
zlokalizowana pod Warszawą,
IKEA, której około 20 procent
światowej produkcji powstaje w
Polsce, a także Photon Energy –
lider rozwoju fotowoltaiki na
wielu rynkach europejskich.
W spotkaniu udział wzięła
Małgorzata Bartosik, wiceprezeska WindEurope i koordynatorka europejskiej platformy RESource promującej odnawialną
energię dla przedsiębiorców w
modelu cPPA (korporacyjnych
umów zakupu energii). Małgorzata Bartosik podkreśliła, że
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zielona transformacja to nie tylko ogólnoeuropejski trend – „W
tym momencie to kluczowy element naszego bezpieczeństwa
klimatycznego, energetycznego,
ale też szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego. Nie zapominajmy, że podwaliny dzisiejszej UE, to powstała w 1952
roku Wspólnota Węgla i Stali.
Tak jak 70 lat temu ta wspólnota
energetyczna oparta na węglu
pozwoliła na integrację europejską i pokój w Europie, tak teraz
OZE może odegrać rolę Energy
of freedom.”
Celem debaty było pokazanie planów oraz motywacji liderów zielonej transformacji. Ewa
Urbaniak, dyrektorka fabryki
L’Oréal Warsaw Plant wyjaśniła
– „Jako lider branży beauty,
tworzymy piękno, które rozumiemy także, jako czyste środowisko. Dlatego sukcesywnie ograniczamy nasz wpływ środowiskowy i zgodnie ze zobowiąza-

niami przyjętymi w programie
„L’Oréal for the Future” do
2025 roku nasza fabryka powinna być zeroemisyjna, dzięki poprawie efektywności energetycznej i korzystaniu w 100 proc. z
energii odnawialnej. Obecnie
kupujemy certyfikowaną energię
wiatrową i z elektrowni wodnych, ale poszukujemy alternatywy dla gazu, wykorzystywanego do wytwarzania pary niezbędnej w procesie produkcyjnym. Dlatego przygotowujemy
się do realizacji inwestycji, która pozwoli na pozyskiwanie w
przyszłości energii z biomasy.”
O równie ambitnych planach
mówił Maciej Krzyczkowski,
Communication Leader z IKEA
Industry AB. Szwedzka firma
realizuje plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030.
Co istotne cel dotyczy także
firm będących dostawcami
IKEA. Firma w ramach strategicznych działań przewiduje
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wsparcie podmiotów z którymi
współpracuje, by pomóc im
przejść na energię z OZE.
Wydarzenie było okazją do
dyskusji jak odblokować potencjał OZE w Polsce. Maciej
Górski, szef na Polskę Photon
Energy zauważył, że dynamiczny rozwój rynku umów typu
cPPA w Polsce świadczy o coraz większej dojrzałości sektora
odnawialnych źródeł energii w
naszym kraju. Jak dodał: Z
punktu widzenia firm inwestujących w instalacje PV, jest to
zdecydowanie pozytywny trend i
ma wielowymiarowy wpływ na
możliwości rozwoju. Z jednej
strony umowy PPA otwierają
nowe możliwości dla pozyskania
finansowania dłużnego dla dużych projektów PV i stanowią
brakujące ogniwo pomiędzy systemem aukcyjnym i modelem
rynkowym sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Z drugiej strony jako Photon Energy
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obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony klientów biznesowych planujących instalacje fotowoltaiczne na terenie
swoich firm (zakładów produkcyjnych czy obiektów magazynowych) współpracą na zasadach długoterminowej dzierżawy instalacji PV, co umożliwia
nam rozwój nowych modeli biznesowych.”
Na konsekwencje zbyt wolnego rozwoju OZE wskazała
Małgorzata
Bartosik:
„Niewystarczająca ilość projektów i niedostateczna podaż zielonej energii w państwach, w
których firmy te chciałby zainwestować to główny problem.
Jest to zmarnowana szansa na
nowe miejsca pracy, zagraniczne inwestycje, tylko dlatego, ze
firma nie może pozwolić sobie
na zakup zielonej energii, która
zapewni im nie tylko korzyści
wizerunkowe, ale przede wszystkim finansowe.
W tym momencie firmy kupujące jak i producenci energii

odnawialnej mówią jednym głosem: musimy przyspieszyć rozwój OZE, likwidując skomplikowane, długoterminowe i często
niejasne proces pozwoleń na
nowe projekty, tak aby uwolnić
potencjał OZE, zapewnić konkurencyjność i nowe inwestycje.”
Korporacyjne
umowy
sprzedaży energii (cPPA) napędzają zieloną transformację
firm
Rynek to jeden z najdynamiczniej rozwijających się modeli sprzedaży energii odnawialnej w Europie. Europejski
rynek cPPA w 2021 roku
zwiększył się o 55 proc. w stosunku do poprzedniego. W
2020 roku skumulowana wielkość wszystkich podpisanych
do tego roku umów wynosiła 12
GW, a pod koniec 2021 roku
osiągnęła 18.5 GW. Około 2/3 z
tej wielkości to energia wiatrowa. Polska jest jednym z 14
państw w Europie w których
funkcjonują umowy cPPA.

Wśród liderów są Hiszpania
(4.2 GW), Szwecja (2.8 GW)
czy Norwegia (2.1 GW). Boom
na korporacyjne umowy sprzedaży zielonej energii zaczyna
być obecny również w Polsce.
Polskie umowy o łącznym
wolumenie ponad 400 MW dotyczą w ponad połowie energii z
wiatru, a reszta to energia słoneczna. W Polsce, w ślad za
innymi krajami UE rozpoczął
się trend przechodzenia firm na
zieloną energię. Coraz częściej
jest to jedno z głównych działań
strategicznych, które komunikują swoim akcjonariuszom, partnerom biznesowym i klientom –
wskazuje Szymon Kowalski,
wiceprezes fundacji RE-Source
Poland, zajmującej się upowszechnianiem modelu cPPA.
Małgorzata
Żmijewska-Kukiełka,
menedżer ds. komunikacji
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Świat przyrody podlega
nieustannym zmianon
Bioróżnorodność jest najbardziej złożoną i najważniejszą cechą naszej planety bez,
której nie istniało by życie w
obecnej formie. Zdefiniowanie
tego terminu na przestrzeni
dekad ubiegłego stulecia przybierało różne formy. Już w
latach sześćdziesiątych XX
wieku terminu „różnorodność
biologiczna” użył po raz
pierwszy amerykański biolog i
działacz na rzecz ochrony
przyrody Raymond F. Dasmann. Jednak dopiero dwa-
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dzieścia lat później termin ten
znalazł szersze zastosowanie.
W roku 1982 Bruce A. Wilcox na potrzeby Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
(IUCN) sformułował pierwszą
definicję bioróżnorodności, z
której wynika, że jest to rozmaitość form życia na poziomie
molekuł, organizmów, populacji, gatunków i ekosystemów.
Następnie w roku 1985 termin
„różnorodność biologiczna” został skrócony do terminu
„bioróżnorodność”.
Zmianę
tą na okoliczność krajowego
forum na rzecz bioróżnorodno-
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ści USA w Waszyngtonie w
1986 r. wprowadził Walter G.
Rosen, który był współorganizatorem konferencji.
Skrótowa forma została
spopularyzowana przez entomologa Edwarda Osborne`a
Wilsona w 1988 r.
Funkcjonująca dziś definicja
bioróżnorodności, przyjęta została przez Konwencję o różnorodności
biologicznej
(Convention
on
Biological
Diversity z 5 czerwca 1992 roku
na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro), określa ,,zróżnicowanie
wszystkich żywych organizmów
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występujących na Ziemi między
innymi w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których organizmy te
są częścią. Dotyczy to różnorod-

ności wewnątrzgatunkowej i
różnorodności na poziomie ekosystemów’’.
Rodzaje
bioróżnorodności – na podstawie definicji bioróżnorodności, możemy określić
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poszczególne jej typy oraz klasyfikacje.
Bioróżnorodność genetyczna
Bioróżnorodność genetyczna
to całkowita suma żywych istot

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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zamieszkujących Ziemię. Odnosi się do różnorodności w obrębie każdego gatunku, jest zbiorem wszystkich jego genów, a
im większa różnorodność genetyczna, tym większe szanse na
powodzenie gatunku. W szerokim sensie jest to najbardziej
podstawowy składnik bioróżnorodności i jest definiowany jako
zmienność dziedziczna i występująca w każdym organizmie
pomiędzy osobnikami danej populacji i pomiędzy populacjami
w obrębie tego samego gatunku,
które powstają w wyniku procesów ewolucyjnych. Dlatego znajomość i zrozumienie, w jaki
sposób działają te procesy, jest
niezbędne, aby móc je chronić,
ponieważ wiele obszarów zależy
od tego typu różnorodności biologicznej, takich jak postęp genetyki ewolucyjnej, zdrowie ludzi, zrównoważony rozwój i
produktywność pól i lasów oraz
innych ekosystemów naturalnych.
Bioróżnorodność gatunków
Ten rodzaj bioróżnorodności
wskazuje na liczebność i różnorodność taksonomiczną gatunków występujących na Ziemi.
Zasadniczo liczba gatunków zamieszkujących dane miejsce, czy
to las, jezioro czy kontynent. Ta
klasyfikacja obejmuje wszystkie
wspólne cechy dla każdego gatunku, które pozwalają osobnikom tego samego gatunku na
wzajemne rozmnażanie się.
Bioróżnorodność ekosystemów
Bioróżnorodność ekosystemów dotyczy wszystkich środowisk naturalnych występujących
na naszej planecie. To wszystkie
ekosystemy, które znajdujemy
na świecie lub na danym obszarze geograficznym oraz wszystkie gatunki, które tam występują, a także równowaga, jaka istnieje między nimi. Ponieważ
chodzi o interakcje gatunków
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tworzących ekosystem, ten rodzaj różnorodności biologicznej
można podzielić na trzy odrębne:
Różnorodność alfa. Różnorodność alfa opisuje różnorodność gatunkową w obrębie społeczności
na małą skalę
lub skalę lokalną, zazwyczaj
wielkości jednego ekosystemu.
Kiedy
pobieżnie
mówimy
o różnorodności
na danym obszarze, najczęściej
odnosi się to do różnorodności
alfa..
Różnorodność Beta. Różnorodność beta opisuje różnorodność gatunkową między dwiema
społecznościami lub ekosystemami. Jest na większą skalę i ma
na celu porównanie różnorodności gatunkowej między dwoma
oddzielnymi jednostkami, które
często są oddzielone wyraźną
barierą geograficzną, taką jak
rzeka lub grzbiet górski.
Różnorodność gamma. Różnorodność gamma jest badana na
bardzo dużą skalę — biom,
gdzie porównuje się różnorodność gatunkową wielu ekosystemów. Może obejmować obszary
takie jak całe zbocze góry lub
cała strefa przybrzeżna wybrzeża morskiego.
Są to poziomy, które definiują różne aspekty różnorodności i
których powiązane zmienne
również są różne. Jest to sposób
hierarchizacji bioróżnorodności
poprzez uwzględnienie czynnika
skali przestrzennej.
Zagrożenia dla bioróżnorodności
Głównym zagrożeniem dla
bioróżnorodności jest przekształcenie i degradacja ekosystemów,
co przyczynia się
do fragmentacji i utraty siedlisk
oraz utraty bioróżnorodności.
Proces ten spowodowany jest
nadmierną eksploatacją zasobów
naturalnych, przebudową rolniczą i urbanizacją. Ponadto
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wprowadzanie szerokiej gamy
gatunków tak zwanych inwazyjnych do ekosystemów,
do
których nie należą, doprowadza
do powstania ekosystemów, które radykalnie różnią się strukturą
i funkcją od tych pierwotnych.
Gatunki takie zmieniają lub niszczą interakcje między rodzimymi gatunkami i doprowadzają do
utraty lokalnej bioróżnorodności
na rzecz obcej. Typowym przykładem może tu być popularna
u nas nawłoć (Solidago Virgaurea)
Tego typu zjawiska zmiany
bioróżnorodności danego obszaru w inne nazywamy procesem
synantropizacji. Definicję tego
pojęcia wyraził wybitny geobotanik, ekolog Profesor Janusz
Faliński.
Ochrona bioróżnorodności
Dzisiejsza bioróżnorodność
jest owocem miliardów lat ewolucji, kształtowanej przez naturalne procesy na Ziemi. Tworzy
ona sieć życia, w której jesteśmy
integralną częścią, i na którą
całkowicie jesteśmy zdani. Jest
to połączenie form życia i ich
wzajemnych oddziaływań ze
sobą oraz z resztą środowiska,
które uczyniło Ziemię wyjątkowym miejscem bytowania niezliczonej liczby gatunków.
Dla podkreślenia, że bioróżnorodność w świecie odgrywa
ważną rolę Zgromadzenie Ogólne
ONZ
rezolucją
A/
RES/55/201 z 20 grudnia 2000
roku, dla upamiętnienia konferencji w Nairobi z 22 maja 1992
ogłosiła, że każdego roku 22
maja obchodzony będzie Światowy Dzień Bioróżnorodności.
Tegorocznym tematem obchodów Dnia Bioróżnorodności
jest „Budowanie wspólnej przyszłości dla każdego życia”. Hasło zostało wybrane, by kontynuować realizację i wsparcie dla
globalnych ram bioróżnorodności po 2020 r., które zostaną
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przyjęte na konferencji ONZ na
temat różnorodności biologicznej #COP15, której drugi panel
odbędzie się w dniach od 25
kwietnia do 8 maja 2022 roku w
Kunming w Chinach. Podczas
obrad poruszone zostaną kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Od rozwiązań
opartych na naturze po klimat,
kwestie zdrowotne, bezpieczeństwo żywności i wody oraz
zrównoważone źródła utrzymania.
Różnorodność biologiczna
jest niezwykle ważna dla ludzi i
zdrowia ekosystemów, które
dostarczają nam niezbędnych
elementów, uważanych przez
nas najczęściej za oczywiste.
Rośliny przetwarzają energię
słoneczną, udostępniając ją innym formom życia. Bakterie i
inne żywe organizmy rozkładają
materię organiczną na składniki
odżywcze, które zapewniają
roślinom zdrową glebę do wzrostu. Zapylacze są niezbędne do
rozmnażania roślin, gwarantując

nam produkcję żywności. Rośliny i oceany są głównymi pochłaniaczami emisji dwutlenku
węgla. Cykl wodny również w
dużej mierze zależy od żywych
organizmów. Krótko mówiąc,
bioróżnorodność zapewnia nam
czyste powietrze, wodę pitną,
dobrej jakości gleby i zapylanie
upraw. Pomaga nam walczyć ze
zmianami klimatycznymi, dostosowywać się do nich i
zmniejszać wpływ zagrożeń
naturalnych. Żywe organizmy
wchodzą w interakcje w dynamicznych ekosystemach świata,
zniknięcie gatunku może mieć
daleko idący wpływ na łańcuch
pokarmowy.
Obecnie gatunki wymierają
w przyspieszonym i niebezpiecznym tempie z powodu nienaturalnych zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka. Niektóre działania mają bezpośredni wpływ
na gatunki i ekosystemy, takie
jak utrata i degradacja siedlisk,
nadmierna eksploatacja (np.

przełowienie) oraz rozprzestrzenianie się gatunków i chorób
nierodzimych. Wszystkie te zagrożenia poważnie nadwyrężyły
różnorodność gatunków na Ziemi. Według Międzynarodowej
Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
na całym świecie około jedna
trzecia wszystkich znanych gatunków jest zagrożona wyginięciem. Obejmuje to 29 procent
wszystkich płazów, 21 procent
wszystkich ssaków i 12 procent
wszystkich ptaków. Jeśli nie
powstrzymamy zagrożeń dla
bioróżnorodności, możemy stanąć w obliczu kolejnego masowego wyginięcia, które będzie
miało tragiczne konsekwencje
dla środowiska, zdrowia ludzkiego i źródeł utrzymania.
Andrzej Mizera
Artykuł ukazał się w majowym wydaniu miesięcznka
AURA
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Rośliny komunikują się między sobą
za pośrednictwem liści
Rośliny ostrzegają siebie
nawzajem za pośrednictwem
sygnałów elektrycznych, przesyłanych na powierzchni liści.
Nowy mechanizm komunikacji roślin opisał i wyjaśnił zespół kierowany przez polskiego naukowca. Rośliny nie są
takimi prymitywnymi organizmami, jak się wydaje. Wielką
mnogość bodźców mogą odbierać, przetwarzać i fizjologicznie zapamiętywać. Badania były finansowane przez
NCN.
Zespół naukowców kierowany przez prof. Stanisława Kar-

pińskiego z SGGW w Warszawie we współpracy z naukowcami z University of Missouri
(USA) po raz pierwszy opisał
kwantowo-molekularne i fizjologiczne podstawy nieznanej
wcześniej formy komunikacji
między roślinami oraz uruchamiany w jej wyniku mechanizm,
nazwany Sieciową Nabytą Aklimatyzacją (ang. Network Acquired Acclimation, NAA). Wyniki
badań przedstawiono w The
Plant Cell, najbardziej prestiżowym czasopiśmie publikującym
artykuły z zakresu biologii komórki roślin.
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“Wyobraźmy sobie łąkę pełną mleczy (mniszków lekarskich). To nie tylko mnóstwo
pięknych, żółtych kwiatów, ale i
gęstwina liści różnych gatunków
roślin, które się stykają” – opisuje w rozmowie z PAP kierownik zespołu prof. Stanisław
Karpiński z SGGW w Warszawie. – “Kiedy pojedynczy liść
mniszka zostanie zraniony, informacja szybko rozprzestrzenia
się w formie sygnału elektrycznego po całej roślinie i przekazywana jest dalej do liści innych
roślin. Jeden mniszek ‘mówi’ do
sąsiada zakodowanym sygnałem
elektrycznym: ‘zraniono mnie,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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uważajcie!’ Cała łąka aż huczy
od informacji przesyłanych między roślinami”.
W jednym z eksperymentów
zetknięto liście dwóch mniszków lekarskich. Jeden z nich
połączono obwodem elektrycznym z liśćmi mimozy, która jest
znana z gwałtownego opuszczania liści w reakcji na dotyk. W
nagraniu wideo zarejestrowano,
że gdy pierwszy z mniszków
delikatnie dotykany jest drucikiem, po kilku sekundach…
składają się liście mimozy. Sygnał elektryczny przekazany
został z dotykanego liścia
mniszka na drugi liść, który z
kolei stykał się z liściem drugiego mniszka, a następnie – z drugiego mniszka – sygnał powędrował w obwodzie elektrycznym do mimozy.
“Taki sygnał elektryczny jest
przekazywany całkiem szybko w
kontekście reakcji roślin; pokonuje kilka milimetrów do kilku
centymetrów na sekundę. Warunkiem jest wilgotne środowisko dla zamknięcia obwodu
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elektrycznego” – mówi prof. S.
Karpiński.
Wczesne wykrywanie niebezpieczeństwa
Ludzie czy zwierzęta, kiedy
doświadczają
niebezpieczeństwa, mogą na przykład uciec,
ograniczać zagrożenie czy podejmować działania informacyjne. Roślina nie może uciec, ma
inne strategie obrony, ale również efektywnie przekazuje informacje o niebezpieczeństwie.
Wiadomo już było, że rośliny
mogą przesyłać sobie sygnały
chemiczne – np. gdy liście z
afrykańskich akacji zjadane są
przez żyrafy, syntetyzować zaczynają lotne związki chemiczne
(np. metylowane jasmoniany).
To sygnał dla sąsiadujących roślin i liści, by produkowały
gorzkie alkaloidy, substancje
zmieniające smak – a przez to
zmniejszające ich atrakcyjność
jako pożywienie. Wiadomo też
było, że korzenie sąsiadujących
roślin komunikują swoim sąsiadom sygnały o dostępności wody i minerałów za pośrednic-
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twem strzępek grzybów glebowych…
„Teraz do listy mechanizmów komunikacji dołączył sygnał elektryczny przenoszony na
powierzchni liści. Umiejętność
wczesnego wykrywania niebezpieczeństwa niewątpliwie umożliwia indywidualnej roślinie
przetrwanie, a szybka komunikacja pomiędzy roślinami może
ułatwić przygotowanie do niebezpieczeństwa całej populacji
roślin” – podkreśla wiodąca
współautorka opublikowanych
badań, dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
Państwowego Instytutu Badawczego. Dodaje, że ten nieznany
dotąd mechanizm przesyłania
informacji w elektrycznych sygnałach po powierzchni liści
może być priorytetowy, gdy sygnały chemiczne czy korzeniowe są zbyt wolne. Albo gdy roślinie trudno zdefiniować konkretnego odbiorcę jej sygnału –
np. w wilgotnej gęstwinie roślin.
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Rośliny nie są takimi prymitywnymi organizmami, jak
się wydaje
Wielką mnogość bodźców
mogą odbierać, przetwarzać i
fizjologicznie
zapamiętywać.
Stopień komunikacji między
komórkami roślin jest tak samo
skomplikowany, jak w tkance
nerwowej zwierząt” – precyzuje
prof. S. Karpiński. “Nasze badania potwierdzają, że powierzchniowe sygnały elektryczne funkcjonują jako łącze komunikacyjne między roślinami, które są
zorganizowane jako globalna
sieć (społeczność) roślin – tak,
jak to James Cameron przedstawił w filmie ‘Awatar’. Działają
więc trochę jak Facebook czy
Twitter” – mówi naukowiec z
SGGW w Warszawie.
„Można sobie wyobrazić w
niedalekiej przyszłości podłączenie do roślin amplifikatora
sygnałów elektrycznych i wyko-

rzystanie odkrytych mechanizmów jako elementu systemu
wczesnego ostrzegania przed
porażeniem roślin przez patogeny nekrotroficzne, szkodniki,
lub przed innymi uszkodzeniami
roślin w rolnictwie precyzyjnym” – mówią autorzy publikacji.
Na razie nie wiadomo, czy
między liśćmi przesyłane są
jedynie
informacje
zerojedynkowe o niebezpieczeństwie, czy komunikacja jest bardziej zaawansowana w kontekście natężenia, częstotliwości,
wielokrotności sygnałów. Nie
wiadomo też, czy rośliny przekazują tylko „uczciwy” sygnał
swoim sąsiadom, czy też mogą
przesyłać i sygnały wprowadzające w błąd konkurencję. ”To
całkiem nowy obszar badań.
Jedno odkrycie prowadzi do
całej serii kolejnych odkryć, nad

którymi już pracujemy” – mówi
prof. S. Karpiński.
Naukowiec tłumaczy, że
mechanizm NAA, który pozwala komunikować się roślinom,
musi być bardzo stary ewolucyjnie – sygnał elektryczny powstaje bowiem za pośrednictwem chloroplastów, odpowiedzialnych za proces fotosyntezy,
które są kluczowym dla życia
roślin organellum komórkowym. Można zatem założyć, że
wszystkie zielone gatunki roślin,
drzewa, byliny, paprocie, czy
mchy i wodorosty mogą wytwarzać powierzchniowe sygnały
elektryczne.
Czytaj więcej na naukawpolsce.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Ogromny potencjał Bałtyku
dla rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej
Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej transformacji
energetycznej. Przy odpowiednich warunkach oraz wsparciu, wiatr z Bałtyku przyczyni
się do zagwarantowania bezpieczeństwa
energetycznego
kraju oraz obniży ceny energii. To też wzmocnienie polskiej gospodarki przez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw. Polska może
być liderem rozwoju MEW w
regionie Morza Bałtyckiego i
w Europie – trzeba tylko odpowiednio oszacować, następ-

nie wykorzystać drzemiący w
Bałtyku potencjał.
Zakładane obecnie 11 GW
już dziś rząd weryfikuje w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.
(PEP2040), ale branża również
weryfikuje te założenia. Według Polskiego Stowarzyszenia
Energetyki Wiatrowej przy
odpowiednim planowaniu możemy osiągnąć zdecydowanie
lepsze wyniki, dlatego potencjał mocy zainstalowanej zostanie oceniony na nowo.
Na wodach Morza Bałtyckiego panują jedne z najlepszych warunków do rozwoju
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inwestycji w farmy wiatrowe.
Nasze morze ma bardzo dobre
warunki wietrzne i lokalizacyjne, a do tego płytkie wody
(Bałtyk jest najpłytszym morzem na świecie, jego średnia
głębokość to około 55m). To
wszystko sprawia, że potencjał
rozwoju morskiej energetyki
wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego uznaje się za
jeden z największych w regionie.
Powierzchnia Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej to
około 22.5 tys. km2. W uchwalonym w czerwcu 2021 r. Planie
Zagospodarowania Przestrzen-
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nego Polskich Obszarów Morskich, akweny przeznaczone pod
morską energetykę wiatrową to
zaledwie około 2 tys. km2.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii
w Polsce oraz wesprzeć ambitne
cele klimatyczne UE, należy rozwijać odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim offshore – technologię o największym potencjale spośród wszystkich źródeł odnawialnych. Spodziewamy się, że tempo dekarbonizacji polskiej gospodarki
założone w PEP2040 stanie się
niebawem zbyt wolne w zestawieniu z procesami politycznogospodarczymi zachodzącymi w
Europie i na świecie. To może
być historyczna szansa dla naszego kraju na poprawę innowacyjności i konkurencyjności, w
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oparciu o wykorzystanie nowych
technologii oraz rozwoju nowych branż przemysłu. Podstawą takiego systemu będzie energetyka wiatrowa – mówi Janusz
Gajowiecki, prezes Polskiego
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Ważny filar systemu energetycznego Polski
PEP2040 wskazuje na potrzebę dynamicznego rozwoju
sektora offshore, bo w przyszłości ma się on stać jednym z filarów systemu energetycznego
Polski. Elementem przygotowywanej przez rząd aktualizacji
tego dokumentu będzie zwiększenie ambicji w morskiej energetyce wiatrowej. W obecnej
wersji PEP2040 przewiduje się
osiągnięcie w 2040 r. około 11
GW mocy zainstalowanej w
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morskich farmach wiatrowych.
Rozwój morskiej energetyki
wiatrowej w Polsce niesie ze
sobą duże możliwości utworzenia nowych miejsc pracy,
wsparcia lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługowej,
zaangażowanej w łańcuch dostaw, jak również zbudowania
wysokiej pozycji polskich przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i światowym łańcuchu
wartości morskiej energetyki
wiatrowej. Cieszymy się, że w
Polsce morska energetyka wiatrowa rozwija się bardzo dynamicznie. Wyznaczamy sobie ambitne cele ponieważ chcemy
sprzyjać rozwojowi krajowej
gospodarki, zwiększać udział
OZE w miksie energetycznym i
wspierać cały łańcuch wartości
– mówi Ireneusz Zyska, sekre-
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tarz stanu w
Ministerstwie
Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych
Źródeł Energii.
Komisja Europejska szacuje,
że potencjał MEW w regionie
Morza Bałtyckiego wynosi 93
GW do 2050 r. Wg raportu
Wind Europe i PSEW nawet 28
GW tego potencjału przypada na
Polskę, co oznacza, że spośród
wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego to właśnie Polska ma największy potencjał.
Dodatkowo, efektywne planowanie oraz pełne wykorzystanie
przedmiotowego
potencjału
oznaczać będzie, że lokalny łańcuch dostaw dla offshore może

osiągnąć nawet 65 proc. WindEurope przewiduje, że do 2030
r. przy założeniu dynamicznego
rozwoju przede wszystkim morskiej energetyki wiatrowej sektor ten może wnieść nawet 50
mld euro do PKB UE. Biorąc
pod uwagę ogromny potencjał
rodzimego sektora offshore wind
to ogromna szansa na rozwój
polskiej gospodarki.
Kluczem do optymalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest współpraca wszystkich
zaangażowanych stron, zarówno
po stronie regulacyjnej jak i
przemysłowej. Widzimy to na
przykładzie lidera na rynku offshore, Wielkiej Brytanii. Długo-

Nr 06 (118) Wieści Światowe 01 czerwca 2022 r.

terminowe i klarowne ambicje w
zakresie wolumenu morskiej
energii
wiatrowej,
wsparte
przejrzystym system aukcyjnym,
sprawnym wydawaniem pozwoleń oraz otwartością na współprace podmiotów lokalnych z
zagranicznymi
inwestorami,
sprawiły, ze Wielka Brytania jest
niewątpliwym przykładem tego
jak dużą rolę offshore może odegrać. w procesie dekarbonizacji,
ale również tworzeniu nowych
miejsc pracy, i rewitalizacji lokalnej gospodarki. Wydatki inwestycyjne na realizację 4,8 GW
nowych mocy zainstalowanych w
morskich farmach wiatrowych w
2021 r. w Europie wyniosły 16,6

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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mld euro – Polska może być
jednym z beneficjentów tego
rozwoju – mówi Małgosia Bartosik, zastępca dyrektora deneralnego Wind Europe.
Zainteresowanie realizacją
inwestycji w Polsce jest widoczne i deklarowane przez wiele
podmiotów. Rozszerza się grono inwestorów zainteresowanych zabezpieczeniem praw do
stref w polskiej części Morza
Bałtyckiego, na których będzie
można realizować projekty farm
wiatrowych.
Weryfikacja potencjału
Raport przygotowywany na
zlecenie PSEW przez Morski
Instytut UMG, Ramboll i KP
Consulting na nowo oceni potencjał w zakresie mocy zainstalowanej oraz produkcji energii
obecnych obszarów umożliwiających realizację morskich farm
wiatrowych.
Opracowanie
wskaże również nowe obszary
dla potencjalnych inwestycji,
które będą wymagały dużego
zaangażowania
inwestorów,
państwa i środków finansowych, aby skutecznie je zrealizować. Doświadczenia innych
krajów pokazują, że warto.
Przemysł wiatrowy osiąga obroty bliskie 60 mld euro rocznie, z
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czego 65proc. zasila gospodarkę
UE. Oznacza to, że na każde
1000 euro przychodów 650 euro
pozostaje w UE i przyczynia się
do wzrostu PKB. Do 2030 r. w
energetyce wiatrowej może powstać ok. 450 tys. nowych
miejsc pracy, z czego 250 tys. w
sektorze lądowej energetyki
wiatrowej, a ok. 200 tys. w sektorze morskiej energetyki wiatrowej Polska w dużym stopniu
mogłaby partycypować w tych
korzyściach.
Ważna w tym procesie może
okazać się współpraca z międzynarodowymi
koncernami,
które posiadając ogromną wiedzę i doświadczenie w realizacji
morskich farm wiatrowych na
całym świecie, mogą pomóc
polskim inwestorom w wykorzystaniu ogromnego potencjału
morskiej energetyki wiatrowej.
Dodatkowo, taka współpraca to
szansa na obniżanie CAPEXu
nowych projektów w Polsce.
Wiedza płynąca z bardziej dojrzałych rynków pokazuje, że
tworzenie efektywnych sojuszy
z doświadczonymi partnerami
zagranicznymi pomoże budować silny sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w
sposób optymalny kosztowo i

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

wspierając rodzimy przemysł.
W tym kontekście należy pamiętać, że podmioty zagraniczne realizujące tego typu przedsięwzięcia od wielu lat posiadają rozbudowane łańcuchy dostaw – dzięki współpracy polskie podmioty uzyskają dostęp
do tych łańcuchów dostaw, a
tym samym do zagranicznych
rynków. Należy również pamiętać, że wykorzystanie ogromnego potencjału polskich obszarów morskich w zakresie offshore wind do niezależność
energetyczna naszego kraju.
Musimy pójść przykładem takich krajów jak UK, NL, DE
czy USA, które zwiększają swoje cele w zakresie morskiej
energetyki wiatrowej dostrzegając ogromny potencjał wsparcia
rodzimej gospodarki przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa energetycznego. Jest to
niezwykle istotne zwłaszcza
dzisiaj, w obliczu wojny na
Ukrainie i rosyjskiego szantażu
energetycznego.
Małgorzata
Żmijewska-Kukiełka
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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„Inżynierowie dla zdrowej planety”
23 – 25 czerwca w Gliwicach
Wymiana wiedzy i doświadczeń polskich inżynierów, którzy
mieszkają, pracują i odnoszą sukcesy poza granicami Polski ma
szczególne znaczenie dla integracji środowiska. Organizowane w
kraju co trzy lata zjazdy inżynierskie są wyjątkową okazją do
debat o nowych wyzwaniach, które stoją przed twórcami techniki
w globalnym świecie. Tradycyjnie
już V Światowy Zjazd Inżynierów
Polskich (SZIP) łączony jest z
XXVII Kongresem Techników

Polskich (KTP). Tegoroczne wydarzenie
pod
hasłem
„Inżynierowie dla zdrowej planety” odbędzie się 23-25 czerwca w
Gliwicach na Politechnice Śląskiej.
Temat przewodni Zjazdu –
„Inżynierowie dla zdrowej planety”
nawiązuje do dwóch najważniejszych problemów współczesności:
pandemii i zmian klimatycznych. –
Chcemy pokazać społeczeństwu, że
technika i jej twórcy mogą w sposób aktywny i skuteczny włączyć
się w utrzymanie takiego stanu na-
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szej planety, aby człowiek i przyroda mogły na niej funkcjonować i
rozwijać się w symbiozie – zapowiada Ewa Mańkiewicz-Cudny,
prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele środowisk
inżynierskich, w tym rektorzy
uczelni technicznych, naukowcy,
przedsiębiorcy oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z
kraju i z zagranicy, w tym polonijni
inżynierowie m.in.: ze Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Francji, Niemiec i Austrii
Wykłady inauguracyjne poświęcone będą związkom medycyny z techniką oraz technologii biodruku 3D, która wykorzystuje materiały zawierające żywe komórki
do budowy złożonych, trójwymiarowych struktur. W przyszłości
biodruk 3D pozwoli na tworzenie
funkcjonalnych organów możliwych do stosowania w procedurach
medycznych oraz na zastąpienie
zwierząt w badaniach klinicznych.
Pierwszy wykład, na temat
„Medycyna i technika – trwałe małżeństwo z rozsądku” wygłosi prof.
Aleksander Sieroń, ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Drugi, pt. „Biodruk 3D –
nadzieje i wyzwania” dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Centrum
Biotechnologii Politechniki Śląskiej.
Kluczowe zagadnienia na których będą się koncentrować uczestnicy w dyskusjach panelowych
obejmują wyzwania jakie stoją

przez twórcami techniki i technologii w obliczu rewolucji cywilizacyjnych, związanych z powszechną
cyfryzacją, przemianami Industry
4.0, sztuczną inteligencją, zagrożeniami energetycznymi, klimatycznymi oraz surowcowymi.
Uczeni i eksperci z kraju i zagranicy, będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.:
określenia roli inżynierów w świecie po pandemii COVID-19, znaczenia spersonalizowanej medycyny w leczeniu pacjentów, obaw
o zdetronizowanie człowieka przez
sztuczną inteligencję oraz konieczności wzmocnienia cyberbezpieczeństwa. Paneliści wyjaśnią dlaczego społeczeństwo potrzebuje
kultury technicznej, co szkodzi
ludziom i planecie i jakie są prognozy w najbliższej perspektywie
na jej ratowanie oraz jaka przyszłość czeka świat w energetyce i
transporcie.
Głównymi organizatorami obu
imprez są: Federacja Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych Naczelna
Organizacja Techniczna, Politechnika Śląska, Europejska Federacja
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.
Współorganizatorami są: Gliwicka oraz Katowicka Rada Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT, Konferencja
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, oraz Akademia Górniczo
-Hutnicza i Politechnika Warszawska. Partnerzy merytoryczni to:
Akademia Inżynierska w Polsce i
Rada Główna Instytutów Badawczych.
Szczegółowe informacje oraz
program znajdują się na tej stronie www.szip.org.pl

Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

250 mln zł na rozwój geotermii
w polskich gminach
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) zwiększy
z 300 do 480 mln zł budżet
programu
„Udostępnianie
wód termalnych w Polsce”.
Tym samym także alokacja
trwającego obecnie II naboru
wzrośnie z 70 do 250 mln zł i
jednocześnie do 30 września
br. zostanie przedłużony termin składania wniosków. Te
optymistyczne informacje dla
samorządów planujących inwestycje w geotermię przekazała dzisiaj (11 maja) minister
klimatu i środowiska Anna
Moskwa – w Sieradzu, gdzie w
latach 2018-2019 za pieniądze
z NFOŚiGW wykonano od-
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wiert badawczy, a obecnie
trwa już budowa nowoczesnej
ciepłowni
geotermalnobiomasowej.
Z uwagi na to, że potencjał
geotermalny Polski obejmuje
niemal połowę obszaru naszego
kraju, stale rośnie zainteresowanie samorządów badaniem złóż
wód termalnych na ich terenie, a
następnie wykorzystaniem tego
odnawialnego źródła energii w
ogrzewaniu mieszkań, domów,
firm i budynków użyteczności
publicznej. Tylko od początku
2022 r. Państwowy Instytut
Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB)
wydał gminom 150 wstępnych
opinii w zakresie występowania
i możliwości zagospodarowania

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

wód termalnych na wskazanych
lokalizacjach, przy czym 65 z
nich uzyskało pozytywne rekomendacje. Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów, na
wniosek Ministra Klimatu i Środowiska NFOŚiGW postanowił
o niemal 55 proc. zwiększyć
budżet programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – z 300 do 480
mln zł.
Konsekwentnie stawiamy na
rozwój w Polsce odnawialnych
źródeł energii, a bogate, naturalne i rodzime zasoby geotermalne są ważną częścią składową w ogólnym bilansie OZE –
podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Geotermia daje „czystą”, bezemisyj-
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ną energię, co ma szczególne
znaczenie w naszych intensywnych staraniach o ochronę klimatu i poprawę jakości powietrza w kraju. Jest to zarazem
źródło energii bardzo stabilne,
niezależne od pór roku i warunków pogodowych, a do tego neutralne dla krajobrazu. Dlatego
chcemy jeszcze szerzej i efektywniej wspierać samorządy przy
realizacji inwestycji geotermalnych. Zakładamy, że zwiększenie
budżetu na badania lokalnych
zasobów wód termalnych przyczyni się w przyszłości do znacz-

nego wzrostu wykorzystania
perspektywicznego, zeroemisyjnego źródła ciepła i energii
elektrycznej, jakim jest geotermia – dodaje szefowa resortu.
W ramach trwającego właśnie drugiego naboru konkursowego
w
programie
„Udostępnianie wód termalnych
w Polsce” Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejpierwotnie przeznaczył dla samorządów lub ich
związków 70 mln zł na przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania pod-
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ziemnych złóż gorącej wody.
Obecne zwiększenie budżetu
całego programu sprawiło, że
także pula pieniędzy w aktualnym naborze zostanie zwiększona do 250 ml zł. Dodatkowym
ułatwieniem dla gmin będzie
również to, że konkurs, który
miał trwać od 3 stycznia do 30
czerwca br., będzie przedłużony.
Gminy zyskają czas na składanie wniosków do 30 września
2022 r. Obie decyzje to odpowiedź na oczekiwania potencjalnych beneficjentów, którzy na
podjęcie geotermalnych inwe-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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stycji potrzebują więcej czasu,
ale przede wszystkim więcej
środków finansowych, gdyż samo wykonanie rozpoznawczych
wierceń to niekiedy koszty na
poziomie nawet kilkunastu mln
zł.
Pierwszy odwiert badawczy
finansujemy w 100 procentach w
formie dotacji, mając świadomość, że prace na nieudokumentowanym jeszcze złożu wód termalnych stanowią spore ryzyko
finansowe dla samorządów –
zaznacza wiceminister klimatu i
środowiska, Główny Geolog
Kraju, Piotr Dziadzio.
Poprzez pełne, bezzwrotne
wsparcie ograniczamy to poczucie niepewności, co ma kluczowe znaczenie dla gmin w podejmowaniu decyzji o inwestycjach
geotermalnych. A zainteresowanych stale przybywa, co wynika
z rozpoznania budowy geologicznej i potwierdzonych zasobów wód termalnych wykonanymi już otworami. Daje to podstawę twierdzenia, że gorącą
wodę z wnętrza ziemi można w
Polsce czerpać nie tylko na Podhalu, gdzie geotermia jest już
dobrze rozwinięta, lecz także na
rozległym pasie ciągnącym się
od Pomorza Zachodniego aż po
Góry Świętokrzyskie – dodaje
wiceszef resortu.
Dobrym przykładem pomyślnego inwestowania w geotermię jest Sieradz, czyli miasto
w centralnej Polsce, w którym
nieprzypadkowo minister Anna
Moskwa ogłosiła zwiększenie
rządowego wsparcia dla gmin i
ich związków na udostępnienie
wód termalnych. Sieradzki samorząd jako beneficjent otrzymał z NFOŚiGW prawie 10,5
mln zł dotacji w ramach części
pierwszej programu 2.3 Geologia Górnictwo pod nazwą
„Poznanie budowy geologicznej
kraju oraz gospodarka zasobami
złóż kopalin i wód podziem-
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nych”. Za te pieniądze miasto od
stycznia 2018 r. do stycznia
2019 r. rozpoznało i udokumentowało zasoby wód termalnych
na swoim terenie poprzez wykonanie otworu badawczego Sieradz GT-1 o głębokości 1505 m.
Wynik okazał się obiecujący –
wydajność złoża wynosi 249 m
sześć. na godzinę, a woda ma
temperaturę 51,8 stopni Celsjusza.
Województwo łódzkie stawia
na zieloną energię. Chcemy dalej inwestować i rozwijać ekologiczne przedsięwzięcia. Nasza
spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest pierwszą spółką kolejową w kraju, która dziś w 30
procentach, a docelowo w 100
procentach, zasilana jest z zielonej energii. Mamy również
jedne z najbardziej znanych w
całym kraju basenów geotermalnych w Uniejowie, z których
korzystają mieszkańcy całej Polski. Teraz dzięki rządowemu
programowi mieszkańcy Sieradza będą korzystać z geotermii
ogrzewając swoje mieszkania,
dbając o ekologię i swoje zdrowie – mówi Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa
Łódzkiego.
Kolejnym krokiem samorządu Sieradza jest budowa ciepłowni
geotermalnobiomasowej wraz z otworem
zatłaczającym Sieradz GT-2
oraz – dodatkowo – budowa
modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt, który
poprzez energetyczne wykorzystanie biomasy w postaci zrębków będzie wspomagał, zwłaszcza w okresie zimowym, pracę
przyszłej ciepłowni opartej na
złożu wód termalnych. Na oba
te przedsięwzięcia, mające
znacznie zmniejszyć emisyjność
systemu ciepłowniczego Sieradza, miejscowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej również otrzymało z NFOŚiGW
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dofinansowanie – w formie dotacji z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (prawie 68,7 mln zł
na ciepłownię i ponad 4,1 mln zł
na kogenerację) oraz pożyczek
ze środków krajowych Narodowego Funduszu (odpowiednio:
53,4 mln zł i niemal 3,9 mln
zł).
Przykład Sieradza pokazuje,
jak ekologicznie ważnym i ekonomicznie obiecującym źródłem
energii cieplnej jest geotermia,
która pozwoli w dużym stopniu
wyeliminować emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a
jednocześnie zapewni miastu
stabilne dostawy ciepła – podkreśla wiceprezes Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej Artur Michalski. – W sieradzkim systemie ogrzewnictwa znacznie
ograniczone zostanie stosowanie
kotłów węglowych poprzez włączenie nowego, geotermalnego i
biomasowego źródła ciepła, z
wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji. To działanie na
rzecz ochrony klimatu i środowiska, a jednocześnie sposób obniżenia kosztów produkcji energii.
Chcemy poprzez wsparcie finansowe kierowane do samorządów
upowszechniać ten model ciepłownictwa wszędzie tam w Polsce, gdzie istnieje potencjał geotermalny – dodaje wiceszef
NFOŚiGW.
Budowa w Polsce kolejnych
ciepłowni
wykorzystujących
lokalne zasoby wód termalnych
będzie w przyszłości trudną do
przecenienia konsekwencją inwestowania w prace badawcze i
rozpoznawcze, które – dzięki
obecnemu zwiększeniu o 180
mln zł budżetu programu –
wkrótce nabierze jeszcze większej dynamiki. Warto zarazem
przypomnieć, że w latach 19952022
Narodowy
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo-
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darki Wodnej ogółem udzielił ze
swoich środków finansowych
wsparcia na 46 projektów polegających na poszukiwaniu i ocenie zasobności podziemnych
złóż gorącej wody. Łączna kwota dotacji przyznanych w tym
okresie samorządom na wykonanie badawczych otworów
geotermalnych wyniosła 583,5
mln zł. Sieradzki projekt, przedstawiony tutaj jako przykład,
należał do 11 badawczych
przedsięwzięć dofinansowanych
przez NFOŚiGW w latach 2016-

2022 z programów geologicznych.
Realizowany od 2020 r. program
priorytetowy
„Udostępnianie wód termalnych
w Polsce” po obecnym zwiększeniu jego alokacji o niemal 55
proc. (180 mln zł) stanie się dostępny dla jeszcze większej liczby samorządów zamierzających
inwestować w geotermię. Należy tutaj przypomnieć, że w
pierwszym naborze konkursowym, który trwał od 15 kwietnia
do 30 września 2020 r., Minister
Klimatu i Środowiska pozytyw-

nie zaopiniował 15 wniosków o
dofinansowanie. Na tej podstawie NFOŚiGW wyasygnował na
dotacje niemal 229,2 mln zł, a
wsparcie otrzymały następujące
gminy lub miasta: Dębno, Gąsawa, Głuszyca, Gniezno, Inowrocław, Jasienica, Łowicz, Oława,
Otwock, Piastów, Smyków,
Trzebnica, Wągrowiec, Wołomin i Żyrardów.
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Dotacje do pomp ciepła
Wystartował program „Moje
Ciepło”. Wnioski o dofinansowanie do zakupu i montażu pompy
ciepła w domu jednorodzinnym
można składać do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane
są dotacje od 7 do nawet 21 tys.
zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze
wsparcia skorzystają właściciele
tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw
inwestycja – potem wypłata.
Nowy program priorytetowy
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
pod nazwą „Moje Ciepło”, budzi
bardzo duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. Podobnie
jak niezwykle popularny program
„Mój Prąd” (wspierający domową
fotowoltaikę), najnowsza propozycja resortu klimatu i środowiska jest
również kierowana bezpośrednio do
osób fizycznych, czyli właścicieli
domów
jednorodzinnych. Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i
gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z

jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.
W ramach stałego rozwoju w
naszym kraju energetyki prosumenckiej i ogrzewnictwa indywidualnego postanowiliśmy uruchomić
program „Moje Ciepło”, który upowszechni w jednorodzinnych domach pompy ciepła. Są one źródłami ogrzewania nowoczesnymi, prostymi i praktycznymi w obsłudze, a
co najważniejsze – zeroemisyjnymi
– podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa – dodaje
szefowa resortu.
Wsparcie
finansowe
z
NFOŚiGW ma być udzielane w
formie dotacji stanowiących od 30
do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na
zakup i montaż wybranej pompy
ciepła będzie można dostać od 7 do
21 tys. zł, w zależności od rodzaju
zamontowanej pompy ciepła. Pieniędzy powinno wystarczyć dla
sporego grona wnioskodawców,
gdyż budżet programu „Moje Ciepło” wyniesie aż 600 mln
zł. Środki na jego obsługę będą
pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego – specjalnego instrumentu
finansowego Unii Europejskiej dla
10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.
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Z tej racji, że dopłaty z
NFOŚiGW mają dotyczyć zakupu i
montażu pomp ciepła w nowych
domach o podwyższonym standardzie
energetycznym,
program
„Moje Ciepło” będzie komplementarny wobec programu „Czyste
Powietrze”, który z kolei wspiera
wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w już istniejących, starszych
budynkach – podkreśla prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przemysław Ligenza – „Moje Ciepło” to odpowiedź na potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy,
budując domy jednorodzinne, starają się myśleć przyszłościowo,
zarówno pod kątem ekologii, jak i
ekonomii. Decydując się na montaż
w swoim nowym domu alternatywnego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, realnie można wpłynąć
na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie – zaznacza
szef NFOŚiGW.
Kto może liczyć na dotację z
NFOŚiGW?
Beneficjantami będą mogły być
osoby fizyczne – właściciele bądź
współwłaściciele jednorodzinnych
domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych. Przez nowy
budynek mieszkalny w programie
„Moje Ciepło” rozumie się taki, w

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z
NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo
nie złożono wniosku o wydanie
pozwolenia na użytkowanie domu.
Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania
dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy
jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to
wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
uruchomił nabór wniosków w programie „Moje Ciepło” 29 kwietnia
2022 r. Okres kwalifikowalności
będzie natomiast liczony od 1
stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026
r. Osoby planujące zakup i montaż
w swoim nowym domu jednoro-

str. 94

dzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej
zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji. Jest to rozwiązanie stosowane także w innych programach
powszechnych prowadzonych przez
NFOŚiGW.
Potencjalni wnioskodawcy pod
uwagę muszą wziąć jeszcze jedną
kwestię formalną – warunkiem
otrzymania dotacji na pompę ciepła
jest uzyskanie podwyższonego
standardu energetycznego budynku.
Oznacza to, że wartość wskaźnika
rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP)
na potrzeby ogrzewania, wentylacji
oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr
kw. powierzchni domu w ciągu
roku) dla wniosków składanych w
2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków
składanych w kolejnych latach

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

funkcjonowania programu „Moje
Ciepło”.
Zgodnie z polityką ekologiczną
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, misją Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz założeniami programu
„Moje Ciepło”, dofinansowanie
zakupu i montażu nowoczesnych,
zeroemisyjnych pomp ciepła w
nowych domach jednorodzinnych
to kolejny krok w stronę poprawy
jakości powietrza w Polsce i osiągnięcia wytyczonych celów klimatycznych. Program powinien wyraźnie zwiększyć w Polsce udział
odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz rozpropagować idę OZE w polskim
społeczeństwie.
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Krajowi Producenci Leków
składają petycję
do Parlamentu Europejskiego
wych Producentów Leków.
Innym kierunkiem mogłoby być
ustanowienie systemu dopłat do produkcji tych substancji na wzór dopłat
bezpośrednich do produkcji rolnej.
System wsparcia powinien redukować
koszty wytwarzania, aby umożliwić
obniżenie ceny substancji farmaceutycznej
i
konkurowanie
z azjatyckimi produktami.
Konieczne jest też natychmiastowe
interwencyjne wsparcie aktualnie produkowanych jeszcze w UE substancji
farmaceutycznych i niedopuszczenie
do spadku wolumenu produkcji, który
prowadzi do nieodwracalnego zamknięcia linii technologicznej.
– Powrót tej produkcji do UE pobudzi
rozwój gospodarczy i zapewni nowe
miejsca pracy. Zwiększy konkurencyjność europejskich wytwórców i
odporność UE na przyszłe kryzysy
związane z brakami leków. Pomoże
też przywrócić Europie status lidera
przemysłowego. Praca strategiczna
została już wykonana, teraz czas na
konkretne działania – wskazuje
Grzegorz Rychwalski, wiceprezes
Krajowych Producentów Leków.
„Petycja w sprawie potrzeby
wsparcia produkcji substancji czynnych dla produktów leczniczych na
terytorium UE” trafiła do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Krajowi Producenci Leków przypomnieli w
niej też, że jednym z celów Rezolucji
Parlamentu Europejskiego z listopada
2021 r. w sprawie strategii farmaceutycznej jest wzmocnienie globalnej
konkurencyjności sektora farmaceutycznego UE na świecie, a program UE
dla zdrowia na lata 2021-2027 zakłada
podtrzymanie wytwarzania substancji
aktywnych i leków generycznych, a
takżepromowanie produktów farmaceutycznych produkowanych w Europie.
PZPPF
Redaktor

Złożona w maju br. przez Krajowych Producentów Leków do Parlamentu Europejskiego petycja dotycząca wsparcia produkcji składników do wytwarzania leków na terenie UE została przyjęta i będzie rozpatrywana jesienią br.
Aż 80 proc. substancji do produkcji
leków wykorzystywanych w Europie
pochodzi z Chin lub Indii. Postępujące
uzależnienie doprowadziło do częściowej utraty kompetencji w zakresie

nych substancji farmaceutycznych. Ich
brak oraz wyższe koszty pracy i konieczność spełniania rygorystycznych
norm środowiskowych w Europie sprawiają, że produkcja farmaceutyczna
jest nieopłacalna. Aby ją przywrócić w
skali niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa UE, potrzebne będą inwestycje. Wdrożenie produkcji jednej
substancji czynnej trwa od 3 do 6 lat, a
jego koszt w zależności od wymaganej
technologii syntezy jest szacowany na
50-180 mln euro.

samodzielnego ich wytwarzania. Do
połowy lat 90. Europa i USA dostarczały 90 proc. stosowanych na świecie
substancji do produkcji leków. Dziś
zaledwie 20 proc. Jeszcze 20 lat temu
w Polsce było około 170 producentów
substancji czynnych, dziś jest ich kilkunastu.
Pandemia SARS-CoV-2 pokazała
zagrożenia wynikające z uzależnienia
od Azji. W wyniku przerw w produkcji
w tamtejszych fabrykach i w globalnym transporcie oraz zwiększonego
zapotrzebowania na farmaceutyki na
całym świecie naruszona została zasada międzynarodowej solidarności, co
przełożyło się na braki leków oraz
substancji czynnych.
W „Petycji w sprawie potrzeby
wsparcia produkcji substancji czynnych dla produktów leczniczych na
terytorium UE” Krajowi Producenci
Leków podkreślili konieczność wypracowania przez organy UE mechanizmów wsparcia zdolności produkcyj-

Rządy Niemiec, Francji i Hiszpanii
zachęcają do inwestowania w produkcję
farmaceutyczną
u siebie. Działania te jednak nie przyniosą efektów dla całej Wspólnoty,
jeśli nie zostaną podjęte skoordynowane wysiłki, które bezpośrednio przyczynią się do zbudowania nowych
i utrzymania istniejących jeszcze zdolności produkcyjnych w Europie.
Przykładem takiej skoordynowanej
strategii są unijne plany dotyczące
wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników poprzez przyciąganie inwestycji i zwiększanie zdolności produkcyjnych, a także ich testowanie i montaż w zintegrowanych zakładach oraz unijnych fabrykach. Podobnie jak w przypadku chipów, ustano- Więcej
na:
wienie kryteriów wspierania zakładów liderzyinnowacyjnosci.com/
wytwarzających substancje farmaceutyczne i otwieranie unijnych linii produkcyjnych przyczyniłoby się do zapewnienia bezpieczeństwa UE – wskazuje Krzysztof Kopeć, prezes Krajo-
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Informacje
różne
Tworzenie grup i organizacji producentów – wystartował
nabór
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa
(ARIMR) po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia
można ubiegać się od 4 maja do
17 czerwca 2022.
Pomoc skierowana jest do
nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca
2021 roku na podstawie ustawy
o grupach producentów rolnych
i ich związkach. Grupy te muszą
składać się z osób fizycznych,
prowadzących działalność jako
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie
przepisów ustawy o organizacji
niektórych rynków rolnych albo
ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać
podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa
drobiowego i jego podrobów
oraz owoców i warzyw.
Wsparcie jest realizowane w
formie rocznych płatności przez
okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania
grupy producentów rolnych lub
organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w
pierwszym roku – 10 procent,
przychodów netto, w drugim – 9
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procent, w trzecim – procent, w
czwartym – procent, w piątym –
procent. Limit przyznawanych
środków to 100 tysięcy euro w
każdym roku pięcioletniego
okresu.
Wnioski od 4 maja do 17
czerwca przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty
można dostarczyć osobiście
bądź przez upoważnioną osobę
do placówki Agencji, złożyć
elektronicznie za pośrednictwem
skrzynki podawczej ePUAP
bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty
Polskiej.
Szczegółowe informacje na
stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa pod adresem: https://
www.gov.pl/web/arimr/do-100tys-euro-rocznie-na-tworzeniegrup-i-organizacji-producentow-nabor-wystartowal.
***
Restrukturyzacja małych
gospodarstw – nabór wniosków od 16 maja 2022 roku
Od 16 maja 2022 roku będzie można ubiegać się o 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych
gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
potrwa do 14 lipca 2022 roku. O
pomoc będą mogli starać się
rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1
hektar użytków rolnych lub nie-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

ruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji
rolnej. Wielkość ekonomiczna
takiego gospodarstwa musi być
mniejsza niż 13 tysięcy euro.
Osoby, które chcą skorzystać
z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, jak
i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia
działalności gospodarczej lub
pracy na etacie. Istotne jest, by
dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 procent całości dochodów
lub
przychodów.
Należy także pamiętać, że o
to dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia:
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętych
PROW 2007-2013, a także
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej”,
„Premie dla młodych rolników”
w ramach PROW 2014-2020.
Na restrukturyzację małego
gospodarstwa można otrzymać
60 tysięcy złotych. Kwota ta
zostanie wypłacona w dwóch
ratach – 80 procent rolnik dostanie po spełnieniu warunków
określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 procent po
poprawnej realizacji biznespla-
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Wsparcie w całości należy
przeznaczyć na prowadzoną w
gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co
najmniej 80 procent kwoty musi
być wydane na środki trwałe,
między innymi na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont
budynków służących produkcji
rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych;
zakładanie sadów albo plantacji
roślin wieloletnich.
Wnioski od 16 maja do 14
lipca 2022 roku będzie można
składać w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w
placówce Poczty Polskiej lub
elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Pomoc na restrukturyzację
małych gospodarstw może być
przyznana tylko raz w czasie
realizacji PROW 2014-2020.
Więcej informacji znajduje
się na stronie internetowej:
https://bit.ly/RMG_2022
***
Trwa nabór wniosków o
dopłaty do nawozów
Wnioski o taką pomoc składa się w wersji papierowej. Rolnicy muszą dołączyć do wniosków kopie faktur, ich duplikaty
lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września
2021 roku do 15 maja 2022 roku. By usprawnić proces weryfikacji wniosków, rolnicy mogą
za pośrednictwem Platformy
Usług Elektronicznych wprowadzić dane z tych faktur do specjalnej aplikacji, z której automatycznie zostaną one pobrane
do systemu naliczającego rolni-

kowi pomoc. ARIMR zachęca,
by korzystać z tej możliwości,
ponieważ to znacznie przyspieszy proces naliczania pomocy.
Do wyliczenia wysokości
pomocy stosuje się specjalny
dwustopniowy algorytm. Po
pierwsze, oblicza się wysokość
pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:
1/. 500 złotych do hektara
upraw rolnych (z wyłączeniem
traw na gruntach ornych oraz
łąk
i
pastwisk)
lub
2/. 250 złotych do hektara łąk i
pastwisk oraz traw na gruntach
ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach
działania
rolnośrodowiskowo-klimatycznego).
Maksymalna powierzchnia
objęta tą pomocą wynosi 50
hektarów.
***

Ochrony
ŚrodowiskaPaństwowy Instytut Badawczy
we współpracy z Ministerstwem
Klimatu i Środowiska powstała
specjalna strona internetowa
poświęcona
wspomnianemu
systemowi
(https://
bdo.mos.gov.pl/). Na stronie tej
można skorzystać z filmów instruktażowych oraz znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi również w
tym zakresie bezpłatne webinaria. O terminach webinariów
można dowiedzieć się na wspomnianej stronie w zakładce
„Szkolenia”.
***

Regionalne Targi Rolnicze
w Gołaszynie już w ten weekBaza danych o produktach end!
i opakowaniach oraz o gospoW tym roku w kalendarzu
darce odpadami
imprez
rolniczych ponownie
Nadal pojawiają się pytania
zagoszczą
Regionalne Targi
o system BDO. Przypomnijmy,
co oznacza ten skrót – jest to Rolnicze Gołaszyn – Wiosna
organizowane
przez
Baza danych o produktach i 2022
Wielkopolski
Ośrodek
opakowaniach oraz o gospodarRolniczego
w
ce odpadami (BDO). Baza ta Doradztwa
Poznaniu.
Na
zwiedzających
jest prowadzona w systemie
ekspozycje
stoisk
teleinformatycznym. Natomiast czekają
pełen zakres informacji zawar- targowych, pokazy na poletkach
tych w BDO został określony w roślinnych, wykłady o tematyce
Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 rolniczej, a także konkursy oraz
atrakcje.
Wydarzenie
roku o odpadach. Prowadzi i inne
odbędzie
się
w
weekend,
21-22
aktualizuje BDO Marszałek womaja,
w
godzinach
10-17.
jewództwa. Integralną częścią
Głównym punktem targów
BDO jest rejestr podmiotów
między innymi wprowadzają- będą stoiska wystawowe, lecz
cych produkty w opakowaniach oprócz handlu rolnicy będą
lub gospodarujących odpadami. mogli również poznać nowości
dziedzinie
innowacji,
Rejestr ten również prowadzi w
nawiązać
branżowe
kontakty
Marszałek
województwa.
Gdzie znaleźć więcej infor- oraz uzyskać informacje u
z
instytucji
macji na temat systemu BDO? doradców
rolniczych,
takich
jak
WODR
w
Tego rodzaju informacje znajPoznaniu,
Agencja
dziemy w ustawie o odpadach.
Ponadto w ramach projektu rea- Restrukturyzacji i Modernizacji
lizowanego
przez
Instytut Rolnictwa czy Kasa Rolniczego
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Ubezpieczenia Społecznego.
Co więcej, zainteresowani
będą mogli zdobyć wiedzę
ogrodniczą
podczas
specjalistycznych wykładów i
pokazów
na
poletkach
demonstracyjnych,
a
także
dowiedzieć
się
różnych
informacji na temat skutecznego
gospodarowania
wodą
i
nawozami.
Targi to także doskonała
okazja do rodzinnego spędzania
czasu. Zwiedzającym podczas
zakupów będą towarzyszyły
występy zespołów ludowych, w
tym
dziecięcych
i
młodzieżowych. Nie zabraknie
również konkursów, między
innymi z gwary wielkopolskiej.
Regionalne Targi Rolnicze
zaplanowane są na sobotę i
niedzielę, 21-22 maja, w
godzinach 10-17, na terenie
Powiatowego
Zespołu
Doradztwa Rolniczego numer 3
w Gołaszynie. Wydarzenie jest
imprezą
towarzyszącą
Krajowym
Dniom
Pola
Poświętne 2022.
***
Zaproszenie na spotkania w
sprawie projektu planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura
2000 Ostoja Pilska PLH300045
Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska
w
Poznaniu zaprasza na II i III
spotkanie Zespołu Lokalnej
Współpracy w sprawie projektu
planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Ostoja
Pilska
PLH300045,
które
odbędą się odpowiednio 26 i 31
maja 2022 roku, od godz. 10:00.
Podczas
II
warsztatów
zaprezentowane
zostaną
informacje o aktualnym stanie
ochrony przedmiotów ochrony
obszaru Natura 2000 Ostoja
Pilska PLH300045, natomiast na
III warsztatach dyskutowane
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będą cele działań ochronnych i
działania ochronne oraz projekt
zarządzenia w sprawie planu
zadań ochronnych.
Do udziału w procesie
tworzenia projektu i pracy w
ramach
Zespołu
Lokalnej
Współpracy zaproszone
są
osoby, podmioty, grupy interesu
oraz
instytucje
publiczne
zainteresowane
powyższym
tematem.
Zgłoszenia do Zespołów
Lokalnej Współpracy prosimy
przesyłać do 24 maja 2022 roku
na
adres
e-mail:
michal.jankowski.poznan@rdos.
gov.pl.
Dla
bardziej
zainteresowanych szczegółowe
informacje na temat spotkania
można uzyskać pod numerem
telefonu 61 639 64 48.
***
Sytuacja hydrologiczna w
Wielkopolsce
Utrzymujący
się
od
dłuższego
czasu
brak
znaczących opadów, wysokie
usłonecznienie a także silny
wiatr przyczyniają się do
szybkiego spadku wskaźnika
wilgotności gleby. Zmniejszenie
zasobów wodnych w glebie
odnotowano
również
w
Wielkopolsce.
Instytut
Meteorologii
i
Gospodarki Wodnej Państwowy
Instytut Badawczy (IMGW PIB) informuje, że biorąc pod
uwagę zarówno obecną sytuację,
ale również długoterminowe
prognozy na okres maj wrzesień
zagrożenie
suszą
pozostaje na zwiększonym
poziomie. W lipcu i we
wrześniu można się spodziewać
wysokich
temperatur,
co
spowoduje
niekorzystne
warunki. Informacje o sytuacji
hydrologicznej w Polsce oraz
mapę dotyczącą wilgotności
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gleby na głębokości 0-10
centymetrów można znaleźć na
stronie internetowej IMGW-PIB
(https://imgw.pl/).
Występujące zjawisko suszy
wiąże
się
również
z
zagrożeniem
pożarowym.
Ponadto, od maja rośliny i gleba
oddają
w
przyspieszonym
tempie zmagazynowaną wodę,
czyli
wzrasta
parowanie
terenowe. Mapę zagrożenia
pożarowego
również
jest
dostępna na stronie internetowej
IMGW-PIB
(http://bityl.pl/
qhJ2G).
***
Bezpłatne warsztaty podnoszące kompetencje dla kobiet
Fundacja
Polskiego
Funduszu Rozwoju zaprasza
kobiety
do
udziału
w
warsztatach programu "Zdobądź
Certyfikat Akademii Rozwoju i
chwal się kompetencjami!".
Warsztaty
są
bezpłatne
i odbywają się online.
Dołączając do społeczności
Akademii
Rozwoju,
uczestniczki na każdym kroku
są zachęcane do realizacji
dodatkowych kursów i szkoleń z
tematyki obejmującej ich pasje
czy plany zawodowe. Akademia
umożliwia zdobycie Certyfikatu,
który
warto
pokazać
potencjalnym pracodawcom czy
kontrahentom. Certyfikat daje
możliwość
kształtowania
własnej ścieżki zawodowej.
Szczegóły dostępne są na
stronie internetowej: https://
bit.ly/3L8683C
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu
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