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Oświadczenie w sprawie kłamstw
Onetu i Wirtualnej Polski
o reformie przepisów o nieletnich

Portale onet.pl oraz wp.pl
wprowadzają w błąd czytelników, podając nieprawdziwe
informacje o uchwalonej przez
Sejm ustawie o wspieraniu i
resocjalizacji nieletnich. To
kłamstwo, że nowe przepisy
przewidują umieszczanie 10latków w zakładach poprawczych, zezwalają na użycie
wobec dzieci paralizatora, a
szkoły wprowadzono do systemu karania nieletnich.
Fałszywe informacje znalazły się w materiale pt. 10-latki w
poprawczakach, kajdanki i kaftany bezpieczeństwa dopuszczalne. Sędzia rodzinny: nie mogę w to uwierzyć, opublikowanym na portalu onet.pl oraz tekście pt. "Lex maluchy za kraty"
przegłosowane przez Sejm.
"Paralizator wobec 10-latka w
majestacie prawa" zamieszczonym na portalu wp.pl.

dzie poprawczym w towarzystwie 24-latków. W rzeczywistości ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wyklucza
taką sytuację. Umieszczanie
nieletnich w wieku poniżej 13
lat w zakładach poprawczych
jest niedopuszczalne i zasada ta
nie podlega żadnym wyjątkom.
Nadto, podopieczni od 21 roku
życia, a więc także 24-letni, będą resocjalizowani w innym rodzaju zakładów, a zatem ich
spotkanie z 10-latkami jest niemożliwe.
Kłamstwem jest też, że w
ustawie zawarto zezwolenie na
użycie wobec dzieci paralizatora, kajdanek na nogi, czy chemicznych środków obezwładniających. Nie wolno tego robić
ani w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, ani w schronisku dla nieletnich czy zakładzie
poprawczym.

Fałszywa jest również sugestia jakoby szkoły wprowadzono
do systemu karania nieletnich.
W rzeczywistości, dyrektorzy
szkół nie będą mogli stosować
żadnych środków karnych, co
jest kompetencją sądów. W
Nieprawdą jest też, że po myśl nowej ustawy, dyrektor
nowelizacji przepisów 10-letnie szkoły może stosować – za zgodzieci będą przebywać w zakła- dą ucznia i rodziców - jedynie
To nieprawda, że w ustawie
przewidziano umieszczanie 10latków w zakładach poprawczych. Mogą do nich trafić nieletni od 13. roku życia.

środki oddziaływania wychowawczego (np. prace porządkowe na terenie szkoły), co zresztą
jest już dziś zapisane w statutach wielu placówek. Chodzi o
to, żeby chronić nieletnich przed
traumą postępowań z udziałem
policji i sądu. A problemy wychowawcze w jak największym
zakresie rozwiązywać blisko
dziecka – z udziałem rodziców i
szkoły.
Na celowość takiego rozwiązania wskazywali m.in. prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka. Trafność przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązań potwierdzają też wyniki sondażu Instytutu Badawczego IPC. 62,9
proc. ankietowanych uważa, że
6-letnie dziecko nie powinno
odpowiadać przed sądem, a 79,2
proc., że jedną z kar mogłyby
być prace porządkowe wokół
szkoły.
Prosimy dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji zawartych w publikacjach Onetu i Wirtualnej Polski.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Kwiaty na talerzu
Okres wegetacji większości
roślin przypada na ciepłe pory
roku, a kończy się późną jesienią. Dostatek słońca i wilgotności stymuluje rośliny do wzrostu
oraz do rozwoju kwiatów. Nieliczne rośliny zakwitają już zimą, ale większość widać wiosną
i latem; gdy budzi się przyroda
pojawiają się różnobarwne
kwiaty w ogrodach, parkach, na
trawnikach, polach, miedzach,
nieużytkach oraz w lasach. Wiosenne kwiaty sprawiają szczególną radość.
Spośród wiosennych kwiatów, to tulipany zajęły ważne

miejsce w historii. Kwiaty tulipanow są emblematycznymi
kwiatami Niderlandów, które od
dawna słyną z ich uprawy. A w
latach 3O-tych XVII wieku stały
się przedmiotem spekulacji finansowych, osiągając wówczas
niebotyczne ceny. Dziś uprawa
tulipanów w Niderlandach stanowi ważną gałąź ekonomii ze
względu na masowy eksport
tych kwiatów. Zainteresowanie
tulipanami nie słabnie, a nawet
trwają poszukiwania nowych
odmian, które umieszczane są w
Królewskiej Księdze Rejestru
nowych odmian.
Rozlegle pola zakwitających

różnobarwnych tulipanów przyciągają corocznie do Niderlandów rzesze turystów podziwiających ten wyjątkowo piękny
widok.
W Polsce różne odmiany
tulipanów rejestruje Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych
Roślin Cebulowych w Wilanowie. Niektóre odmiany tulipanów noszą imiona znanych osobistości. Tak na przyklad w tym
roku jednej z odmian nadano
imię małżonki Prezydenta Polski.
https://ladnydom.pl/
Ogrody/56,162375,23275590,15
-holenderskich-tulipanow-nosi-

Floks ma kwiaty jadalne.
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Konwalie
(unsplash.com).
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Drzewa w kwiatach.
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Mniszek lekarski (mlecz) - cała
roślina ma cenne właściwości.
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Mniszek lekarski (mlecz),
rośnie wszędzie.
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Dzwonek brzoskwiniolistny
ma kwiaty jadalne.

imiona-znanych-polakowsa.html
https://naogrodowej.pl/historiatulipanow/
https://www.wilanow-palac.pl/
historia_uprawy_tulipanow_w_europ
ie.html
Latem w ogrodach kwitną
róże, kwiaty występujące w licznych gatunkach i odmianach.
Róża doceniana za urodę i zapach nosi miano królowej kwiatów. Wyobraża ideał piękna,
symbolizuje wzniosłe uczucia i
wzbudza natchnienie artystów.
Lecz oprócz walorów estetycznych róża posiada również właściwości lecznicze: olejek różany otrzymywany w procesie destylacji jest poszukiwanym produktem do pielęgnacji skóry.
Wiele rodzajów kwiatów
hodowanych znajduje zastoso-
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wanie jako ozdoba, bez której
nie odbędzie się żadna uroczystość, gdyż upiększają ważne
wydarzenia i podkreślają wyjątkowość chwili. Kwiaty są też
mile widziane na co dzień w
naszych domach.
Kwiaty i wierzchołki kwiatowe wielu roślin wykorzystywane są też w ziołolecznictwie,
najczęściej w formie suszonej.
Do najbardziej znanych należą
kwiaty lipy, rumianku, czarnego
bzu, dziurawca, arniki, lawendy,
wrzosu, glogu.
Kwiaty stanowią też surowiec do produkcji olejków eterycznych, hydrolatów, a także
esencji kwiatowych stosowanych w terapii Doktora Bacha.
https://
www.poradnikzdrowie.pl/
zdrowie/medycynaalternatywna/terapia-dr-bachakwiaty-maja-energie-ktora-leczy
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-aa-V9Dt-JK6N-Trn6.html
A trzeba jeszcze wiedzieć,
że wiele kwiatów nadaje się też
do jedzenia jako skladnik potraw, ewentualnie w postaci dodatku do potraw celem wzbogacenia smaku, zarówno do potraw
słonych, jak i słodkich. Ale jeszcze jest to mało rozpowszechniony sposób, wykorzystywanie
kwiatów na talerzu; a spożywać
można również w formie surowej.
Kwiaty mogą też służyć,
jako jadalna wykwintna dekoracja w deserach, jak na przyklad
kwiaty zanurzone w ubitym na
pianę białku jajka, a następnie
obsypane cukrem pudrem. Baldachimy czarnego bzu serwuje
się najczęściej smażone w cieście naleśnikowym. Kwiaty zaCiąg dalszy s.61
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Czesław Radek
artysta kujawski

Byliśmy zaproszeni jako redakcja na XIX Biesiadę Przyjaciół Kujawiaków, która odbyła się 25
czerwca 2022 w miejscowości Redecz Krukowy, tj. ok. 25 kilometrów od Włocławka. Na biesiadzie
poznaliśmy wielu artystów kujawskich a wśród nich, pana Czesława

wa: Nie ma złego co by na dobre
nie wyszło. Otóż, po bardzo bolesnym rozstaniu (przynajmniej dla
pana Czesia); w panu Czesławie
ujawnił się kolejny talent – poetycki. I Czesiu zaczął pisać wiersze, a
zaczął od tego pierwszego, który po
latach pięknie zadeklamował w

przez tyle dni kochałem Cię.
Lecz jednak wszystko się skończyło.
A więc kochana, żegnam Cię.
Skoro pociąga Cię już inny,
więc proszę – idź; nie krępuj się.
Nie jestem przecież tak naiwny,

Czesław Radek w trakcie koncertu
solo, i przytulona włocławska
poetka Irena Górska.

Radka z Osięcin. Pan Czesław w
zasadzie nie rozstaje się z akordeonem, od najmłodszych lat uwielbia
grać i śpiewać, to też zawsze oblegany był przez wianuszek kobiet.
No i w jednej zakochał się pierwszą
nieskazitelną miłością. Tylko okazało się w miarę szybko, że miłość
była jednostronna. Przynajmniej tak
po latach wspomina pan Czesiu.
Można powiedzieć, że sprawdziła się też sentencja ludowa, przynajmniej w przypadku pana Czesła-

czasie przerwy w muzyce. Podziwiać tylko można, że pan Czesiu
ma nieskazitelną pamięć i mimo
upływu lat potrafił pięknie zarecytować z pamięci wiersz:
Samotność
Odeszłaś tak nagle ode mnie,
wiatr rozwiał Cię w sinej mgle.
A ja czekałem, lecz daremnie
nie wiedząc, że już nie spotkam
Cię.

przemocą nie zatrzymam Cię.
Zapomnę dzielącą nas mgłę,
zapomnę nasze gwiazdy na niebie,
zapomnę jak kochałem Cię;
lecz nigdy nie zapomnę Ciebie…
Zebrał:
R.Milewski

Przez tyle dni byliśmy razem,
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Zakończenie budowy
fizycznej części zapory
na granicy polsko-białoruskiej
Zapora to wielka sprawa
dla naszego bezpieczeństwa.
Uniemożliwiliśmy powstanie
wschodnioeuropejskiego szlaku nielegalnej migracji, która
miała zdestabilizować sytuację
polityczną i społeczną w naszej
części świata - powiedział minister Mariusz Kamiński w
czwartek, 30 czerwca br. podczas konferencji prasowej
przy granicy z Białorusią.
W konferencji wzięli udział
także premier Mateusz Morawiecki, wiceminister Maciej
Wąsik, gen. dyw. SG Tomasz
Praga, komendant główny Straży Granicznej, gen. bryg. SG
Wioleta Gorzkowska, zastępca
komendanta głównego SG i Marek Chodkiewicz, pełnomocnik
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy
państwowej.
Szef MSWiA podkreślił, że
kryzys na granicy z Białorusią
został zaplanowany. - Z perspektywy wydarzeń, które nastąpiły w ostatnich miesiącach,
widać wyraźnie, że scenariusz
nielegalnej migracji, który rozpoczął się w połowie ubiegłego
roku na granicy polskobiałoruskiej, był elementem planu destabilizacji sytuacji w całym regionie – powiedział.
Minister Mariusz Kamiński
przypomniał też, że Polska cały
czas miała pełną kontrolę nad
suwerennością granicy państwowej z Białorusią. To efekt odpowiedniego zarządzania kryzysem oraz znakomitej postawy
funkcjonariuszy i żołnierzy.
Wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołstr. 10

nierzy Wojska Polskiego dzień i
noc pilnowało bezpieczeństwa
granicy naszego państwa. Są
tacy, którzy doznali fizycznych
obrażeń, byli ranni. Robili to dla
Polski i Polska im za to dziękuje
– mówił minister spraw wewnętrznych i administracji.
Szef MSWiA poinformował,
że oprócz zapory inżynieryjnej,
powstaje już zapora elektroniczna. To m.in. czujniki ruchu, kamery dzienne i termowizyjne.
Wzdłuż całej granicy zbudowano też drogi, by Straż Graniczna
mogła szybko interweniować.
Polska chroni
swoich obywateli
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że za
naszą wschodnią granicą toczy
się najkrwawsza wojna od II
wojny światowej. - Dzisiaj widzimy, że ta wojna miała swój
pierwszy akord - atak Łukaszenki na polską granicę – podkreślił.
Łukaszenka i jego mocodawca Putin postanowili przetestować wschodnią granicę UE.
Polegało to na ściągnięciu i zachęcaniu do przybycia na Białoruś migrantów z Bliskiego
Wschodu, a później byli oni wypychani na terytorium Polski –
powiedział szef rządu.
Prezes Rady Ministrów mówił też o zaangażowaniu funkcjonariuszy służb podległych
MSWiA i żołnierzy w ochronę
granicy. Przypomniał, że gdyby
od samego początku Polska nie
postawiła tamy nielegalnej migracji, to dzisiaj musielibyśmy
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koncentrować się na zapewnianiu bezpieczeństwa tej granicy.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne jest naszą racją
stanu i będziemy jej bronić –
podsumował szef rządu.
Najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne
Wiceminister Maciej Wąsik
przypomniał, że już jesienią zeszłego roku Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa
Narodowego i Spraw Obronnych ogłosił powstanie zapory.
Kilka tygodni później była gotowa ustawa, którą przyjęły szybko Sejm i Senat, a podpisał prezydent Andrzej Duda.
Wiceszef MSWiA podziękował osobom zaangażowanym w
przygotowanie koncepcji i budowę zapory. - Chciałbym podziękować pani gen. bryg. SG
Wiolecie Gorzkowskiej, zastępcy komendanta głównego Straży
Granicznej i panu Markowi
Chodkiewiczowi, pełnomocnikowi do spraw przygotowania i
realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Te osoby przygotowały koncepcje oraz umowy, które podpisano i zostały
wykonane – powiedział.
Sekretarz stanu w MSWiA
mówił też o szczegółach prowadzonych prac. - 4 stycznia podpisano umowy. Prace budowlane rozpoczęły się 25 stycznia.
Ogromne stalowe panele, strzegące naszej granicy, zostały wykonane przez polskie spółki.
Zostały wykonane doskonale i w
terminie – podkreślił.
Wiceminister Maciej Wąsik
zapowiedział, że do połowy
września powstanie zapora elek-
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troniczna. - Słupy są przygotowane na montaż kamer termowizyjnych, będą też czujniki
ruchu, różnego typu elektronika, która będzie wspierała Straż
Graniczną – przekazał.
Wcześniej, przed konferencją, w placówce Straży Granicznej w Kuźnicy odbyła się odprawa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu uczestniczyli również
szef MSWiA Mariusz Kamiński, wiceminister Maciej Wąsik
oraz gen. dyw. SG Tomasz Praga - komendant główny Straży
Granicznej.
Zabezpieczenie
granicy państwowej
Budowa zapory na granicy
polsko-białoruskiej to skutek
wejścia w życie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy
państwowej. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 4 listopada
2021 r., określiła zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii
Europejskiej.
Rozwiązanie
stworzyło podstawy prawne
umożliwiające szybkie i efek-

tywne zrealizowanie tej inwestycji.
Łącznie na wykonanie zapory przewidziano 1,6 miliarda zł,
z czego około 300 milionów zł
zostanie przeznaczonych na
zabezpieczenie
elektroniczne
tzw. perymetrię. Zapora fizyczna powstała na długości około
187 kilometrów, wzdłuż granicy
z Białorusią. Część granicy,
gdzie powstało zabezpieczenie,
została podzielona na odcinki –
aby maksymalnie skrócić czas
realizacji budowy.
Wykonanie przęseł stalowych zostało powierzone konsorcjum trzech firm – POLIMEXOWI MOSTOSTAL SA,
który jest liderem konsorcjum
oraz firmom: MOSTOSTAL
Siedlce Spółka z o.o., Sp.k. i
Węglokoks SA. Natomiast za
roboty budowlane byli odpowiedzialni dwaj wykonawcy –
BUDIMEX SA (odc. nr 1 o długości 54,82 km i nr 2 o długości
50,73 km) oraz konsorcjum
firm UNIBEP SA (lider konsorcjum) i BUDREX Spółka z o.o.
(odcinek o nr 3 i nr 4 o długości
36,73km i 43,97 km).

Zabezpieczenie
granicy
mierzy 5,5 metra wysokości.
Wykonane jest z paneli stalowych o wysokości 4,5 m,
zwieńczone zwojem z drutu
(concertina) tak, aby nie można
było przejść na drugą stronę.
Instalowane są już elektroniczne metody zarządzania granicą
(czujniki ruchu wzdłuż całej
granicy, kamery). Podstawowymi elementami, które były wykorzystane do budowy zapory
są stalowe przęsła. Do budowy
zabezpieczenia zostało wykorzystanych około 49 tys. ton
stali.
Zapora jest wyposażona w
specjalne przejścia dla zwierząt
- analogicznie, jak przy budowie autostrad. Graniczne rzeki,
cieki wodne, nie są zagrodzone.
Na tych odcinkach zostały zastosowane inne systemy ochrony granicy, co umożliwi dzikim
zwierzętom jej swobodne przekraczanie.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Sądy własności intelektualnej
wspierają innowacyjną gospodarkę
Stworzenie wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej było przemyślaną odpowiedzią na wyzwania innowacyjnej gospodarki XXI wieku.
Wyszliśmy naprzeciw potrzebom rynku i przedsiębiorców.
Słyszę często, że był to strzał w
dziesiątkę – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin
Romanowski podczas konferen-

cji podsumowującej dwa lata
pracy tych sądów.
Specjaliści biorący udział w
zorganizowanej w Warszawie
przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Patentowy RP
konferencji
„Podsumowanie
dwóch lat funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej”
podkreślali znaczenie takiego
wyspecjalizowanego sądownictwa.
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To umożliwia wejście Polski
do I ligi europejskiej i światowej pod względem takiego sądownictwa. Nawet jeśli po
dwóch latach od wprowadzenia
nowych przepisów widzimy, że
to rozwiązanie wymaga pewnych korekt, sądy funkcjonują
bardzo dobrze, a zainteresowanie nimi ciągle wzrasta – podkreślił wiceminister Romanowski.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Wzorowa współpraca
Edyta Demby-Siwek, Prezes
Urzędu Patentowego RP oceniła,
że współpraca urzędu, którym
kieruje z sędziami układa się
znakomicie. – Sędziowie są zainteresowani
prowadzonymi
m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szkoleniami, chętnie też korzystają z
naszego dorobku – powiedziała.
Bardzo mocno rośnie na
świecie liczba zgłoszeń praw
własności przemysłowej i bez
wyspecjalizowanych sądów Polska nie byłaby postrzegana jako
kraj, gdzie warto inwestować –
dodała.
O pracy sądów w praktyce
mówiła Agnieszka Gołaszewska, przewodnicząca XXII Wy-

działu Własności Intelektualnej
Sądu Okręgowego w Warszawie.
Chwaląc funkcjonowanie sądów
zwracała uwagę na konieczność
znalezieniem biegłych, zwłaszcza w przypadku rozpatrywania
spraw technicznych, którzy jednocześnie znaliby odpowiednie
przepisy prawa, w tym – orzecznictwo TSUE. - Często korzystamy z pomocy rzeczników patentowych i wyższych uczelni –
podkreśliła.

w życie 1 lipca 2020 roku. Specjalne wydziały zostały utworzone w Sądach Okręgowych w
Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. W
drugiej instancji orzekają w takich sprawach Sądy Apelacyjne
w Warszawie i Poznaniu.
Sądy ds. ochrony własności
intelektualnej zajmują się m.in.
sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw
własności przemysłowej, a także
sprawami związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurenSpecjalne wydziały
Przygotowana w Minister- cji.
stwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu postępowania cy- Ministerstwo Sprawiedliwości
wilnego, która wprowadza wyRzeczypospolitej Polskiej
specjalizowane sądy ds. ochrony
własności intelektualnej, weszła

Ciąg dalszy ze s.1

Przełom w walce z przestępczością

Ministerstwo Sprawiedliwości finalizuje dwie przełomowe reformy. Gruntowne
zmiany w Kodeksie karnym
kończą z filozofią, że nawet
zwyrodniałych
przestępców
należy wyłącznie resocjalizować. Druga z reform to program „Nowoczesne więziennictwo”, który m.in. kładzie
kres traktowaniu więzienia
niczym hotelu lub sanatorium,
likwiduje
nieuzasadnione
przywileje
osadzonych
i
zwiększa bezpieczeństwo w
zakładach karnych.
Kary muszą być na tyle surowe, żeby skutecznie odstraszały zwłaszcza najgroźniejszych przestępców, dopuszczających się zbrodni godzących w
życie, zdrowie i wolność człowieka.
Kary muszą być adekwatne
do winy, nie mogą też utwier-
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dzać sprawców przestępstw w
poczuciu bezkarności. Podstawowym obowiązkiem państwa
jest zapewnić Polakom bezpieczeństwo. Więzienie to nie sanatorium – powiedział Minister
Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (7 lipca
br.) konferencji prasowej.
Dochodzi do fundamentalnej
zmiany w zakresie bezpieczeństwa Polaków. Sejm pracuje nad
najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi walki z przestępczością, nad zasadniczą
zmianą Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego –
podkreślił.
Dzisiaj prawo jest ślepe na
karygodne czyny, np. zgwałcenie, którego wynikiem jest
śmierć. Zagrożenie karą jest
takie, jak za zwykłe zgwałcenie.
Nowelizacja Kodeksu karnego
zmienia tę sytuację – mówił wi-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

ceminister
sprawiedliwości
Marcin Warchoł.
Niestety, polskie sądy należą
do najłagodniejszych w Europie.
Za zabójstwo dożywotnie pozbawienie wolności jest orzekane w naszym kraju trzy razy
rzadziej niż w innych krajach
UE. Taka pobłażliwość rodzi
poczucie bezkarności – dodał.
Reforma Kodeksu karnego
przewiduje m.in.: podniesienie
górnej granicy terminowej kary
pozbawienia wolności z 15 do
30 lat, likwidację osobnej kary
25 lat więzienia, wprowadzenie
bezwzględnego
dożywocia,
podwyższenie kar za pedofilię i
gwałty, konfiskatę aut pijanym
kierowcom czy podwyższenie
kar za przyjmowanie łapówek.
Elastyczny wymiar kar i bezwzględne dożywocie
Zmiany pozwolą sądom
wymierzać elastyczne kary.
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Dziś możliwe jest orzekanie kar
do 15 lat pozbawienia wolności,
osobnej kary 25 lat więzienia i
dożywotniego pozbawienia wolności.
Nowelizacja Kodeks karnego wprowadza elastyczny wymiaru kar – do 30 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie.
Kodeks karny wprowadza
też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości
warunkowego zwolnienia. Będzie orzekana w dwóch przypadkach: za czyn popełniony po
wcześniejszym prawomocnym
skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za
przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie
pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat. Po drugie - jeżeli
charakter i okoliczności czynu
oraz postępowanie i charakter
sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje
trwałe niebezpieczeństwo dla
życia, zdrowia, wolności lub
wolności seksualnej innych
osób.
Nowelizacja wydłuża także z
25 do 30 lat okres, po którym
skazani na dożywocie mogą
ubiegać się o warunkowe zwolnienie.
Wydłuży się również okres
próby przy warunkowym zwolnieniu z kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dziś to 10
lat. Po zmianie Kodeksu karnego okres próby dla skazanych na
dożywocie będzie dożywotni.
Zwiększy się ponadto okres
przedawnienia karalności zabójstwa – z 30 do 40 lat.

zgwałcenia dziecka będzie podlegać karze od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotniemu pozbawieniu wolności. Obecnie to
od 3 do 15 lat więzienia.
Kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie też
grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (dziś do
15 lat więzienia). Za zgwałcenie
z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
będzie grozić od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie (obecnie
od 2 do 12 lat). Natomiast za
zgwałcenie z następstwem w
postaci śmierci ofiary grozić
będzie od 8 do 30 lat więzienia
lub dożywocie (obecnie od 2 do
12 lat więzienia).
W przepisach znalazły się
nowe
typy
kwalifikowane
zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z posługiwaniem się
bronią palną czy z utrwalaniem
obrazu i dźwięku tego czynu.
Obecnie za te czyny grozi od 2
do 12 lat pozbawienia wolności,
a będzie - od 3 do 20 lat więzienia.

Surowość wobec recydywistów
Wobec przestępców seksualnych – recydywistów stosowane
będzie nadzwyczajne zaostrzenie kary, czyli podwyższenie
dolnej granicy kary pozbawienia
wolności o połowę, a w przypadku występków - również
podwyższenie górnej granicy o
połowę.
Podwyższona została również dolna granicy kary pozbawienia wolności dla multirecydywisty. Obecnie wzrasta ona o
miesiąc, a będzie wzrastać o
połowę.
Zaostrzamy zasady warunkowego zwolnienia dla recydyPodwyższenie kar za pedofilię wisty seksualnego. Będzie to
możliwe po odbyciu trzech
i gwałty
Zaostrzamy sankcje za pedo- czwartych kary, nie - po dwóch
filię i inne poważne przestęp- trzecich kary.
stwa na tle seksualnym. Sprawca
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Nowelizacja przewiduje wyłączenie przedawnienia karalności przestępstwa zgwałcenia
dziecka lub zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast w przypadku innych przestępstw seksualnych na szkodę
małoletniego albo występków
przeciwko życiu i zdrowiu na
szkodę małoletniego, jeśli górna
granica kary przekracza 5 lat
pozbawienia wolności, przedawnienie nastąpi najwcześniej, gdy
ofiara ukończy 40. rok życia.
Zwalczanie przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu
Reforma podwyższa kary za
poważne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Zmiany to
m.in.: podwyższenie z 12 do 15
lat więzienia górnej granicy kary
za rozbój, a do 20 lat – za rozbój
z użyciem broni; podwyższenie
z 15 do 20 lat więzienia górnej
granicy kary za umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu.
Nowelizacja
wprowadza
nowe typy przestępstw za czyny,
które w części nie były karalne.
To przyjęcie zlecenia zabójstwa
– od 2 do 15 lat więzienia; uchylanie się od naprawienia szkody
wyrządzonej przestępstwem –
od 3 miesięcy do 5 lat więzienia;
nowy typ wymuszenia rozbójniczego, tj. wymuszenia mienia
poprzez szantaż – od roku do 10
lat pozbawienia wolności (dziś
to zmuszanie zagrożone karą do
3 lat). Wprowadza się karalność
przygotowania do zabójstwa, za
które ma grozić od 2 do 15 lat
pozbawienia wolności.
Konfiskata aut nietrzeźwym
kierowcom
Nietrzeźwy kierowca, który
będzie miał nie mniej niż 1,5
promila alkoholu we krwi, straci
samochód, niezależnie od tego,
czy spowodował wypadek drogowy. Policja tymczasowo zaj-
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mie jego auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator
orzeknie zabezpieczenie tego
mienia, a sąd obligatoryjnie
orzeknie przepadek pojazdu.
Jeżeli nie będzie wypadku,
lecz prowadzenie w stanie nietrzeźwości – sąd będzie mógł
odstąpić od orzeczenia przepadku w szczególnych okolicznościach. „Recydywiście” przepadek będzie orzekany już od powyżej 0,5 promila alkoholu.
Auta będą konfiskowane
również sprawcom wypadków,
którzy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełniającym takie przestępstwo po raz
kolejny lub powodujących wypadek. Jeżeli samochód nie jest
wyłączną własnością kierowcy,
sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu sprzed wypadku.
Obecnie za spowodowanie
ciężkiego wypadku w stanie
nietrzeźwości należy wymierzyć
karę od 2 do 12 lat więzienia.
Teraz za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu będzie to minimum 3 lata, a za
spowodowanie śmierci - 5 lat
więzienia.
Zwiększy się również maksymalna kara, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkiego wypadku. Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub
śmierci, nietrzeźwemu sprawcy
wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności, a obecnie do 12 lat.

czeństwa w zakładach karnych,
lepsze wyszkolenie i skuteczność Służby Więziennej.
Nowe przepisy zostaną
wprowadzone m.in. do Kodeksu
karnego wykonawczego, Kodeksu karnego, ustawy o Służbie Więziennej i ustawy regulującej pracę więźniów.
Nieuchronność kary - tak,
surowość - tak, ale w ramach
surowości kary nie tylko orzeczenia sądów, ale właśnie wykonanie, czyli więzienia. Wygoda osadzonego nie może też być
stawiana ponad bezpieczeństwo
funkcjonariuszy – powiedział
podczas konferencji wiceminister Michał Woś, odpowiedzialny za prace nad programem
„Nowoczesne więziennictwo”.
Modernizujemy polskie więziennictwo już od 2016 roku, a
zmiany przepisów wprowadzamy zgodnie z poszanowaniem
praw człowieka – podkreślił.

Rozszerzenie pracy więźniów
Program „Praca dla więźniów”, który przynosi świetne
efekty, zostanie rozszerzony.
Przed 2016 rokiem odsetek zatrudnionych więźniów wynosił
tylko 36 proc. Dziś zatrudnionych jest 88 proc. skazanych
zdolnych do pracy.
Według nowych przepisów,
odbywający karę pozbawienia
wolności będą mogli pracować
na terenie jednostki penitencjarnej, by spłacić nałożone na nich
grzywny. Nowe regulacje pozwolą też na szybkie włączenie
Więzienie to nie sanatorium skazanych do usuwania skutków
Drugą z przełomowych re- klęsk żywiołowych.
form wprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest Koniec z ignorowaniem kary
program „Nowoczesne więzienwięzienia
nictwo”. Najważniejsze jego
Plagą wymiaru sprawiedlielementy to: rozszerzenie pracy wości jest ogromna liczba przewięźniów, rozwój dozoru elek- stępców skazanych prawomoctronicznego, koniec z ignorowa- nie na karę więzienia, którzy
niem kary więzienia, likwidacja uchylają się od wykonania kary.
przywilejów w korzystaniu Dziś policja może zatrzymać i
przez skazanych z opieki zdro- doprowadzić skazanego do więwotnej, wzmocnienie bezpie-
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zieniu dopiero po wydaniu polecenia przez sąd.
Dzięki reformie skazany
zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez
policję, bez uprzedniego wezwania przez sąd.
Likwidacja absurdów i przywilejów
Obecnie więźniowie kierowani są do lekarzy, w tym specjalistów, poza kolejnością i
systemem udzielania świadczeń
zdrowotnych. Nie ma uzasadnienia, by korzystali ze służby
zdrowia na lepszych warunkach
niż ogół Polaków. Reforma kończy z tymi przywilejami.
Ponadto skazani mają być
obciążani kosztami badań laboratoryjnych w przypadku pozytywnego wyniku badania na
obecność substancji psychoaktywnej.
Nowe przepisy ograniczą też
składanie absurdalnych skarg
przez więźniów, takich jak zażalenie na posiłek sprzed… sześciu lat. Jeden z więźniów w
ciągu pół roku wysłał tyle listów, że znaczki pocztowe, za
które płaci Służba Więzienna,
kosztowały 26 tys. zł.
Wzmocnienie bezpieczeństwa
Wiele rozwiązań poprawi
bezpieczeństwo w zakładach
karnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując czynności służbowe będą mieli prawo podjąć pościg, np. jeżeli
zbieg znajduje się w polu widzenia funkcjonariusza lub jest
znany kierunek jego ucieczki.
Jako zasada wprowadzony
będzie udział skazanych w posiedzeniach sądowych w formie
zdalnej, co zmniejsza koszty
konwojowania więźniów.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Rząd przyjął projekt ustawy
o kuratorach sądowych
Rada Ministrów przyjęła
dziś (5 lipca br.) projekt ustawy o kuratorach sądowych,
zmieniający
dotychczasowe
przepisy, dzięki czemu kuratorska służba sądowa będzie
lepiej funkcjonować. Przepisy
pozwolą na większą skuteczność pracy kuratorów.
Kuratorzy dostarczają sądowi ważnych informacji o swoich
podopiecznych,
pozwalając
podjąć odpowiednie decyzje
oraz przywracają człowieka
społeczeństwu. Ponad 20 lat
funkcjonowania dotychczasowej
ustawy pokazało, że jest ona
skutecznym narzędziem realizacji polityki państwa, ale są rzeczy, które wymagają uzupełnienia. Temu służy przygotowana
przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych – podkreślał
minister Michał Woś, który nadzorował pracę nad projektem.

Kurator sądowy to funkcjonariusz publiczny, który realizuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym oraz profilaktycznym i kontrolnym, związane z
wykonywaniem orzeczeń sądu.
Wykonuje pracę m.in. na terenie
zamkniętych zakładów i placówek pobytu swych podopiecznych, zwłaszcza w zakładach
karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
Najważniejsze rozwiązania
przyjętego przez rząd projektu
ustawy to:
1/. Określenie zasad nadzoru
nad kuratorami sądowymi;
2/. Precyzyjne określenie roli i
kompetencji ministra sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego, prezesa sądu okręgowego
i prezesa sądu rejonowego;
3/. Wprowadzenie zasady kadencyjności kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;

4/. Wprowadzenie jasnych i jednolitych zasad naboru do służby
kuratorskiej, przebiegu aplikacji
kuratorskiej i przeprowadzenia
egzaminu kuratorskiego;
5/. Wprowadzenie zmiany regulacji dotyczących stosunku pracy zawodowego kuratora sądowego, w tym warunków jej rozwiązania;
6/. Zapewnienie możliwości
lepszego wykorzystania kadry
kuratorskiej poprzez uelastycznienie zasad przenoszenia i delegowania kuratorów między
zespołami i sądami;
7/. Zapewnienie dodatkowych
pieniędzy dla kuratorów, zgodnie z ich postulatami;
8/. Wprowadzenie zmian przebiegu postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych.
Projekt trafi do dalszych
prac w Sejmie.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Centralne obchody
Święta Służby Więziennej z
udziałem Ministra Sprawiedliwości
Polska może być dumna z
Waszej pracy – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
podczas Centralnych obchodów
Święta Służby Więziennej na
Placu Piłsudskiego w Warszawie.

W czasie uroczystości ogłoszono promocję na pierwszy
stopień oficerski 280 funkcjonariuszy, absolwentów Szkoły
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz wręczono przyznanych przez Ministra Sprawiedliwości pośmiertnie ośmiu osobom Złotych Odznak za Zasługi
w Pracy Penitencjarnej, które
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odebrały rodziny funkcjonariuszy i kapelana. Wyróżnieni walczyli o wolną Polskę, prowadzili
działalność niepodległościową.
Piękny gest solidarności
W czasie służby udowadniacie swój heroizm, profesjonalizm i poświęcenie. Szczególną
skuteczność pokazaliście w

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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trudnych warunkach pandemii,
a także po barbarzyńskiej napaści armii Putina na Ukrainę podkreślił minister Zbigniew
Ziobro, dziękując funkcjonariuszom i pracownikom więziennictwa za ogromne wsparcie
uchodźców z Ukrainy, często
kosztem własnego czasu i środków. – To piękny gest solidarności i człowieczeństwa.
Minister
sprawiedliwości
powiedział też, że – choć ma
nadzieję, iż do ataku na Polskę
nie dojdzie – trzeba się przygotować do obrony Rzeczypospolitej. Dlatego na jego prośbę
skierowaną do wiceministra
sprawiedliwości Michała Wosia, nadzorującego Służbę Więzienną, podjęła ona współpracę
z Wojskiem Polskim, w tym
m.in. z jednostką specjalną
Grom.
Zbigniew Ziobro przypomniał też, w jaki sposób resort
sprawiedliwości dba o poprawę
warunków pracy i bezpieczeństwa
Służby
Więziennej.
To m.in. podwyżki uposażeń

oraz przyjęta ustawa modernizacyjna. Zapowiedział także zaostrzenie kar za napaść na funkcjonariuszy. Ma to związek z
niedawną tragedią, do jakiej
doszło w Zakładzie Karnym
Rzeszowie, gdzie tymczasowo
osadzony zaatakował więzienną
psycholog, a jej życia nie udało
się uratować.
Dla bezpieczeństwa państwa
Do biorących udział w uroczystości listy skierowali Prezydent RP Andrzej Duda i premier
Mateusz Morawiecki. Dziękując
funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej podkreślali wagę ich służby dla bezpieczeństwa państwa i przeciwdziałania zagrożeniem, dzięki
czemu Polacy mogą żyć i pracować w spokoju.
Gratulacje i życzenia funkcjonariuszom składał także gen.
Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej. – Jestem dumny z postawy pracowników i funkcjonariuszy SW,
którzy nie pozostali obojętni na

los uchodźców z Ukrainy –
stwierdził. A zwracając się do
biorącego udział w uroczystości
szefa Służby Więziennej Ukrainy ppłk. Serhija Greczaniuka,
wyraził nadzieję, iż niedługo
także ta formacja będzie mogła
obchodzić swoje święto w wolnym kraju.
Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie odbywała się uroczystość, wieńce złożyli minister Zbigniew Ziobro i wiceministrowie sprawiedliwości: Michał Woś, Marcin Warchoł i
Marcin Romanowski.
Obchody święta SW zorganizowano 1 lipca w związku z
przypadającym 29 czerwca
dniem patrona Służby Więziennej – św. Pawła Apostoła. Został on ustanowiony duchowym
opiekunem SW na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w 2018
roku
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Kongres 590
Przygotowujemy w interesie
przedsiębiorców ustawę o franczyzie określającej ustawowe
ramy odpowiedzialności franczyzobiorców i franczyzodawców. Obie
strony
umowy będą swobodnie
działać –
jednak silniejszy podmiot nie
może wykorzystywać mniejszego. Franczyza to nie pańszczyzna, lecz szansa rozwoju – powiedział Marcin Sławecki, Szef
Gabinetu Politycznego Ministra
Sprawiedliwości, który podczas
Kongresu 590 wziął udział w
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debacie pt. „Franczyza: zmiany
dla przyszłości rynku”.
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi
zmianami dla rynku franczyzy,
ponieważ próby samoregulacji
pracy branży się nie powiodły.
Dzięki nowym przepisom franczyzobiorcy będą chronieni
przed dominacją wielkich korporacji, a zasady funkcjonowania branży staną się przejrzyste
dla wszystkich. Projekt ustawy
przygotowuje zespół ekspercki
złożony z legislatorów, prawników i ekspertów z zakresu pra-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

wa gospodarczego, powołany
przez ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobro.
Mali i średni przedsiębiorcy
są wielką siłą polskiej gospodarki. Często inwestują we własny
biznes wszystkie oszczędności.
Umowa franczyzy nie może być
dla nich ultimatum bez możliwości negocjowania postanowień. Dlatego rynek franczyzy
wymaga pewnych gwarantowanych przez prawo standardów –
mówił Marcin Sławecki, który
nadzoruje w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad projek-
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tem ustawy regulującej rynek
franczyzy.
Założenia ustawy poznamy
w lipcu. Na każdym etapie prac
projekt będzie konsultowany ze
środowiskiem przedsiębiorców.
Nie
zamierzamy
„przeregulować” rynku. Chodzi
o stworzenie pewnych ram działania biznesu franczyzowego.
Konieczne jest współdziałanie
obu stron na uczciwych warunkach – powiedział Marcin Sławecki.
Ochrona interesów obu stron
W Polsce działa ponad 1300
sieci franczyzowych i 80 tys.
franczyzobiorców. Franczyzobiorcy to zwykle drobni przedsiębiorcy. A franczyzodawcy –
podmioty silniejsze, mające
wiedzę, doświadczenie, sieć
dystrybucji - czasem wykorzystują swoją pozycję i proponują
umowy, które są niekorzystne
dla franczyzobiorców. Nie godzą się też na negocjacje ich
warunków.
Do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszało się wiele
osób, które czują się pokrzywdzone takimi umowami. Nieste-

ty, nie powiodły się próby stworzenia wspólnego dla całej branży franczyzowej Kodeksu Dobrych Praktyk, opracowanego z
inicjatywy Rzecznika Małych i
Średnich Przedsiębiorców. Skoro samoregulacja się nie udała,
podjęto prace legislacyjne, by
ustawa zagwarantowała małym
przedsiębiorcom - bez szkody
dla nich - możliwość korzystania z wiedzy i zasobów dużych
sieci.
Nowe przepisy będą korzystne także dla franczyzodawców – mają chronić interesy obu
stron. To bowiem franczyzodawcy i franczyzobiorcy wspólnie pracują na sukces. W projekcie ustawy znajdzie się też
definicja franczyzy, której dotąd
brakowało w polskim systemie
prawnym.
Konieczna równowaga
Budowaniu uczciwych relacji biznesowych musi służyć
mądre, jasne i równe dla
wszystkich prawo. Takie, które
chroni małych przed dominacją
wielkich, a przynosi wymierne
korzyści obu stronom biznesu.

Franczyza musi opierać się
na takiej równowadze. Nie może polegać na tym, że duże sieci
franczyzowe wyłącznie partycypują w zyskach, a jeśli franczyzobiorcy poniosą biznesową
porażkę – silniejsi partnerzy
bezwzględnie egzekwują od
nich wygórowane należności.
Debata na temat rynku franczyzy to jedna z wielu dyskusji,
które odbyły się podczas siódmej edycji Kongresu 590. Jego
nazwa pochodzi od prefiksu
kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub
dystrybuowane przez polskie
przedsiębiorstwa. Celem tej imprezy jest uwolnienie potencjału
polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług.
Kongres stwarza też przestrzeni
do kooperacji dla polskich
przedsiębiorców, naukowców i
decydentów politycznych. Odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ruszył Newsletter
Krajowego Rejestru Sądowego
chroniący biznes przed kradzieżą spółki
Usługa Newslettera KRS, która
pomaga chronić biznes przed kradzieżą spółki, została uruchomiona
21 czerwca 2022 r. Już pierwszego
dnia cieszyła się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców – w
ciągu kilku godzin od jej uruchomienia było niemal 500 wejść na
link udostępniony na Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) - https://
prs.ms.gov.pl/krs
To jedno z rozwiązań, które

zostało wprowadzone dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
Oczekiwane przez przedsiębiorców
przepisy zwiększają bezpieczeństwo
obrotu
prawno-gospodarczego.
Usługa newslettera jest bezpłatna.
Rozsyłany mailem newsletter
pomaga przeciwdziałać kradzieży
spółek. Umożliwi przedsiębiorcom
łatwy i natychmiastowy dostęp do
informacji na temat zmian rejestro-
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wych dokonywanych w spółce.
Usługa newslettera polega na automatycznym sygnalizowaniu takich
zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy
dotyczącej danego podmiotu czy
dokonanie wpisu w KRS. W ten
sposób przesyłana jest podstawowa
informacja o dokonanej zmianie.
Jednak osoba, która otrzyma taką
informację, będzie mogła zapoznać
się ze szczegółami sprawy przeglądając akta rejestrowe albo zapoznając się z aktualnymi czy też pełnymi

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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ków
posiadających
konto
na Portalu Rejestrów Sądowych
po zalogowaniu na to konto.
Wybór podmiotu jest dokonywany na podstawie numeru
KRS (po wskazaniu numeru
KRS podmiotu lub przy wykorzystaniu wyszukiwarki KRS).
System w sposób zautomatyzowany dostarcza użytkownikowi (mail na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji konta w PRS) informacje
o zdarzeniach
dotyczących
wskazanego przez niego podmiotu zarejestrowanego w KRS.
Wykaz zdarzeń dotyczących
monitorowanych
podmiotów
jest także dostępny dla użytkownika z poziomu zarządzania
przez niego posiadanymi subskrypcjami.
Zakres przekazywanych w
ramach powiadomień z newslettera informacji:
1/. Rejestracja sprawy na wniosek: informacja wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy i
datę rejestracji sprawy (bez opisu rodzaju sprawy).
2/. Rejestracja sprawy z urzędu:
Usługa newslettera jest do- informacja wskazująca pozycję
stępna
dla
użytkowni- KRS, sygnaturę sprawy i datę

informacjami o podmiocie wpisanym do KRS.
W przypadku próby dokonania
„kradzieży spółki” newsletter pozwoli przedsiębiorcy na szybką
reakcję i udaremnienie oszustwa z
pomocą organów ściągania. Nowe
przepisy nie zwalniają uczestników
obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się z treścią danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz z aktami rejestrowymi. Wygodny newsletter to
natomiast dodatkowy mechanizm
zapobiegania przestępstwom gospodarczym.
Zjawisko „kradzieży spółek”
wiąże się ze zmianą wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym przez
osoby nieuprawnione. Proceder
polega na składaniu wniosków o
aktualizację danych spółki w rejestrze przy użyciu sfałszowanych
dokumentów. Wnioski te dotyczą
zmiany danych powodujących utratę kontroli nad spółką, takich jak
np. zmiana sposobu reprezentacji i
osób uprawnionych do reprezentacji, a nawet zmiana w strukturze
własnościowej. Może to doprowadzić do utraty majątku spółki m.in.
poprzez wypłacenie środków, zaciągnięcie kredytów czy sprzedaż
majątku spółki.

rejestracji sprawy (bez opisu
rodzaju sprawy).
3/. Wpis w rejestrze: informacja
wskazująca pozycję KRS, sygnaturę sprawy, datę wpisu i
numer wpisu (bez opisu rodzaju
sprawy).
Użytkownik może zamówić
do 50 subskrypcji i dla każdej
zdefiniować takie parametry
jak:
1/. Czas obowiązywania – maksymalnie na rok,
2/. Otrzymywanie powiadomień
mailem,
3/. Odnowienie (przedłużenie)
subskrypcji, gdy zbliża się koniec jej ważności,
4/. Odwołanie subskrypcji.
System informuje o wygasających subskrypcjach i umożliwia ich przedłużenie. Jeśli okres
subskrypcji nie zostanie przedłużony, usługa zostanie automatycznie dezaktywowana wraz
z upływem terminu ważności
subskrypcji.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Specjalne posiedzenie rządu
poświęcone energetyce węglowej
na wniosek Ministra Sprawiedliwości

Na dzisiejszym (21 cze
2022) posiedzeniu rządu ponowiłem wniosek o pilną debatę na
temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, energetyki węglowej oraz powołania pełnomocnika ds. inwestycji węglowych. Premier Mateusz Mora-
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wiecki zgodził się, by w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie rządu poświęcić debacie
na ten temat – poinformował
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew
Ziobro podczas konferencji prasowej.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Sytuacja na rynku energetycznym Unii Europejskiej jest
bardzo poważna. To wynik
eskalowania konfliktu i szantażu
ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina, ale i szalonej polityki samej UE. To zagrożenie
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego postuluje-
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my, by zaangażować wszystkie
możliwe siły, by ten kryzys, który jest na horyzoncie, można
było od Polski odsunąć – podkreślił
minister
Zbigniew
Ziobro.
Rozwój wydarzeń na świecie udowodnił, że koncepcja
całkowitego odrzucenia węgla,
finansowanie Nordstream 1 i
Nordstream 2, próby uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu
prowadzą do bardzo poważnego
kryzysu na rynku energetycznym. To nie tylko groźba dalszego radykalnego wzrostu cen
energii, ale i ryzyko braku źródeł energii w UE – powiedział

minister sprawiedliwości. – Stąd
płynące już z Niemiec wezwania
do powrotu do kopalni węgla
brunatnego. Podobnie dzieje się
w Austrii i Holandii.
Tezy przedstawione przez
ministra sprawiedliwości potwierdził biorący udział w konferencji minister - członek Rady
Ministrów Michał Wójcik.
Propozycje powrotu do węgla, jakie płyną dziś z Niemiec i
to ze strony polityków partii
Zielonych, to w istocie policzek
dla Komisji Europejskiej, dla
Fransa Timmermansa i przewodniczącej Ursuli von der Leyen – powiedział biorący udział

w konferencji Minister Członek
Rady Ministrów Michał Wójcik.
Jak podkreślił, ponieważ to
Frans Timmermans jeszcze niedawno głosił, że w Zielonym
Ładzie nie ma miejsca dla węgla, powinien podać się do dymisji. To ten polityk jest bowiem współodpowiedzialny za
tak trudną sytuację, w jakiej
znaleźli się obywatele państw
UE tuż przed sezonem grzewczym.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Spotkanie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości
z udziałem wiceministra Sebastiana Kalety
Policji
Prokuratora Międzynarodo- Kryminalistyczne
przekazuje
m.in.
materiały
do
wego
Trybunału
Karnego.
Współpraca w dokubadań DNA, by pomóc w
mentowaniu
rosyjskich
Polska popiera przedsta- identyfikacji ofiar zbrodni.
zbrodni popełnionych na
Ukrainie i wpływ rosyjskiej wione przez prezydencję czeW maju Biuro Prokuratoagresji na bezpieczeństwo ską priorytety dotyczące zacałej Europy – to główne rządzania kryzysem uchodź- ra Międzynarodowego Trybutematy Rady Ministrów czym i powojennej odbudowy nału Karnego w Hadze dołąSprawiedliwości i Spraw Ukrainy. Liczymy na popar- czyło do zespołu JIT w spraWewnętrznych. W spotka- cie strony czeskiej dla wspól- wie zbrodni popełnionych na
niu w Pradze wziął udział nych działań na rzecz Ukrai- Ukrainie. Zespół współpracuwiceminister sprawiedliwo- ny, w tym wsparcia trwają- je również z Eurojust
cych postępowań dotyczą- (Agencja Unii Europejskiej
ści Sebastian Kaleta.
cych rosyjskich zbrodni – ds. Współpracy Wymiarów
Ministrowie rozmawiali podkreślił wiceminister Seba- Sprawiedliwości w Sprawach
m.in. o skutecznej koordyna- stian Kaleta.
Karnych).
cji gromadzenia, przechowywania i oceny dowodów przeUczestnicy obrad podkrePolscy prokuratorzy i postępstw popełnionych w licjanci pracujący w powoła- ślali, że wojna na Ukrainie i
związku z rosyjską agresją na nym w marcu br. zespole związana z nią masowa miUkrainę. Ta współpraca ma śledczym polsko-ukraińsko- gracja do Polski i innych krawesprzeć ukraiński wymiar litewskim (JIT) pomagają w jów regionu wskazują na posprawiedliwości oraz postę- wykorzystaniu na terenie trzebę skutecznego wykorzypowanie prowadzone przez Ukrainy technik kryminali- stania narzędzi transgraniczstyki. Centralne Laboratorium nej współpracy sądowej.
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wości państw członkowskich,
by wesprzeć działania JIT i
pomóc w skutecznym gromadzeniu dowodów zbrodni.
Taka koordynacja wysiłków
powinna być też zgodna z
Polska na forum Rady pracami biura Prokuratora
Ministrów Sprawiedliwości Międzynarodowego Trybunazgłasza potrzebę większego łu Karnego.
zaangażowania i współpracy
organów wymiaru sprawiedliChodzi o zapewnienie ofiarom przestępstw skutecznej
ochrony i wsparcia oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Polska wspiera inicjatywy, które mogą pomóc w pociągnięciu do odpowiedzialności sprawców zbrodni.
Uważamy, że to obowiązek
społeczności międzynarodowej – podkreślił wiceminister
Sebastian Kaleta.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Unia Europejska wysuwa
coraz większe roszczenia wobec Polski
Unia Europejska wysuwa
coraz większe roszczenia wobec Polski. Chce narzucać rozwiązania już w każdej możliwej dziedzinie, nazywając to
m.in. kamieniami milowymi.
Godzenie się na kamienie milowe to zgoda na kamienie u
szyi polskiej gospodarki, interesów i zasobności życia Polaków – powiedział Minister
Sprawiedliwości Prokurator
Generalny Zbigniew Ziobro
podczas dzisiejszej (14 lipca
br.) konferencji prasowej w
Nowym Targu.
Zbigniew Ziobro odniósł się
do środowych zaleceń Komisji
Europejskiej dotyczących rozdziału stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Podkreślił, że z UE należy rozmawiać twardo i wykorzystywać wobec niej wszystkie

możliwości nacisku, które posiada Polska.
Jeżeli możemy zawetować
jakieś decyzje, powinniśmy grozić wetem, a jeśli groźby nie
pomagają to stosować weto.
Tylko w ten sposób możemy
wynegocjować
odpowiednie
warunki do względnego radzenia sobie Polski z agresją ze
strony Unii – zaznaczył minister
Zbigniew Ziobro.
Dodał, że obowiązkiem polskiego rządu jest dbanie o nasze
interesy, szczególnie kiedy działania unijne są z nimi sprzeczne.
Byliśmy przeciwni temu, by
UE mogła pozyskując nowe
kompetencje, dzięki tzw. warunkowości i praworządności, czy
poprzez KPO ingerować np. w
polskie sądownictwo. Ale byliśmy też zdecydowanie przeciw-

ni temu, co UE narzucała nam w
obszarze energetyki prowadząc
do likwidacji polskiego górnictwa i energetyki węglowej, która
dawała nam przewagę konkurencyjną nad innymi krajami
poprzez bardzo tani prąd na tle
innych krajów – przypomniał
Zbigniew Ziobro.
W konferencji prasowej
uczestniczył również wiceminister klimatu i środowiska
Edward Siarka. Zwrócił uwagę
na działania Unii Europejskiej
dotyczące gospodarki leśnej. –
Jeśli chcielibyśmy sprostać wymogom KE, musielibyśmy radykalnie ograniczyć pozyskanie
surowca drzewnego oraz liczyć
się z degradacją lasów – podkreślił Edward Siarka.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko w sprawie sprawozdania
Komisji Europejskiej o praworządności
br.) „Sprawozdaniu na temat parte na faktach twierdzenia, nie
Komisja
Europejska
w praworządności” po raz kolejny biorąc pod uwagę rzeczywistego
przedstawionym dziś (13 lipca zaprezentowała stronnicze, nieo- stanu praworządności w Polsce.
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Komisja stara się wykorzystać dobrą wolę polskiego rządu,
by nas szantażować i wymuszać
kolejne zmiany. Tu nie chodzi o
wymiar sprawiedliwości, lecz o
wywrócenie tej władzy, która
ma demokratyczny mandat w
Polsce i o umożliwienie powrotu
do władzy Donalda Tuska - podkreślił Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny Zbigniew
Ziobro podczas konferencji prasowej.
Nie mamy satysfakcji, że
słusznie ostrzegaliśmy, iż takie
stanowisko rządu, zgoda na mechanizm warunkowości, zostaną
wykorzystane przez Komisję
Europejską. Droga ustępstw to
droga donikąd. Tu chodzi o
wielkie interesy, a polski rząd
nadal „sprawia problemy” Unii
Europejskiej - dodał.

Oburzające
zarzuty
Szczególnie oburzający jest
fakt, że Komisja krytykuje sposób radzenia sobie przez Polskę
z kryzysem na granicy polskobiałoruskiej związanym z atakiem hybrydowym Białorusi, wspieranej przez Rosję, na
granicę zewnętrzną UE. Wyraża
też wątpliwości co do środków i
skali pomocy humanitarnej Polski dla uchodźców z dotkniętej
wojną Ukrainy.
Komisja nie wsparła Polski
finansowo, choć to my przyjęliśmy najwięcej uchodźców, dlatego takie uwagi to po prostu
bezczelność – zaznaczył minister Zbigniew Ziobro.
Ministerstwo Sprawiedliwości,
wyrażając
stanowisko
Rzeczpospolitej Polskiej, wielokrotnie wskazywało na pomija-

nie przez Komisję argumentacji
polskiego rządu, bazowanie na
niesprawdzonych źródłach informacji oraz stosowanie podwójnych standardów przy ocenie praworządności w państwach członkowskich UE.
Komisja regularnie ponawia
te same zastrzeżenia, nie zgłaszając uwag do tożsamych z
polskimi rozwiązań w innych
państwach Unii. W Niemczech
minister sprawiedliwości może
bezpośrednio wydawać polecenia prokuratorowi – tu Komisja
Europejska nie ma jednak zastrzeżeń. W Polsce domaga się
natomiast rozdziału funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego – mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Podwójne
standardy
Jako równoprawny członek
Unii Europejskiej oczekujemy
zachowania takich samych standardów w stosunku do Polski
jak do innych krajów UE. Dokonana w „Sprawozdaniu” ocena
opiera się przede wszystkim na
przesłankach politycznych. Zarzuty dotyczą nie tylko obszarów ocenianych w ramach cyklicznego przeglądu praworządności, lecz również kwestii dotyczących spraw wewnętrznych
państwa w sferach nieobjętych
kompetencjami Unii.

zależnym od władzy wykonawczej czy ustawodawczej. Dodatkowo zarzuty Komisji odnoszą
się do nieaktualnego już stanu
prawnego, gdyż właśnie wchodzi w życie (15 lipca br.) prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym.
Do Hiszpanii, gdzie KRS
powoływana jest tak jak w Polsce, Komisja nie ma pretensji.
Poza tym komisarz Didier Reynders stwierdził, że ten raport o
praworządności będzie służyć
do wyciągania konsekwencji
finansowych wobec państw,
czyli jest to rodzaj szantażu –
zauważył Sebastian Kaleta.

Bezprawna
ingerencja
Kuriozalne zarzuty Komisja
postawiła wobec niezależności
głównych instytucji antykorupcyjnych, kwestionując nadzorowanie tej służby przez ministra
– koordynatora służb specjalnych. Wyraziła też niemające
uzasadnienia wątpliwości co do
niezależności polskich mediów.
Po raz kolejny podała też nieprawdziwe informacje o inicjatywach ustawodawczych rzekomo skierowanych przeciwko
społeczności LGBT. Zarzuty
oparte są na doniesieniach medialnych i przywołaniu stanowiska totalnej opozycji w Polsce.
Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że niedopuszczalna jest też bezprawna ingerencja
w ustrój i funkcjonowanie państw członkowskich, oparta na
nieprawdziwych informacjach,
których próby weryfikacji nawet
nie podjęto.

Po raz kolejny Komisja Europejska wyraża obawy związane z niezależnością Krajowej
Rady Sądownictwa, wskazując,
jakoby Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził wątpliwości
co do niezależności KRS. Te
zarzuty są fałszywe. W żadnym Ministerstwo Sprawiedliwości
wyroku TSUE nie stwierdzono
Rzeczypospolitej Polskiej
wprost, by KRS była organem
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Oświadczenie
w sprawie nieprawdziwych twierdzeń gazety.pl
o reformie przepisów o nieletnich
Portal gazeta.pl wprowadza
w błąd czytelników, podając w
publikacji pt. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
czeka na podpis prezydenta. „To
czysta represja” nieprawdziwe
informacje o uchwalonej przez
Sejm ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
To nieprawda, że ustawa o
wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to „czysta represja”.
Wręcz przeciwnie – ustawa
zmienia obecny represyjny model na bardzo elastyczne narzędzia, które w rękach dyrektorów, pedagogów i sędziów rodzinnych sprawią, że system
resocjalizacji w Polsce będzie
dużo lepszy.
Nieprawdą jest również, że
w ustawie nie ma żadnych instrumentów resocjalizacji czy
oddziaływań wychowawczych.
Faktycznie ustawa przewiduje
środki wychowawcze, poprawcze i lecznicze. Dla każdego

nieletniego umieszczonego w zywali m.in. prawnicy Helsińzakładzie poprawczym opraco- skiej Fundacji Praw Człowieka.
wywany będzie indywidualny
plan rozwoju.
Ustawa kładzie nacisk na
wsparcie resocjalizacji nieletAbsurdalne jest twierdzenie, nich. To zmiana dotychczasowej
jakoby ideą nowych regulacji filozofii postępowania z nieletbyła „motywacja zemsty” na nimi – z jednej strony ogranimłodych ludziach, którzy postę- czenie wpływu do sądów drobpują niezgodnie z oczekiwania- nych spraw, a z drugiej – skumi dorosłych. W rzeczywistości teczniejsza resocjalizacja tych,
nowe przepisy chronią nielet- którzy dopuścili się najpoważnich przed traumą postępowań z niejszych czynów zabronionych.
udziałem policji i sądu. Dyrek- Przyjęto zasadę złotego środka –
torzy szkół będą mogli kierować łagodnego oddziaływania na
uczniów za mniej poważne prze- nieletnich, którzy rokują poprawinienia do prac porządkowych wę, a wobec sprawców poważna terenie szkoły. Inne formy nych czynów karalnych, skuodziaływania, o jakich mówią tecznej reakcji państwa.
przepisy, to pouczenie, ostrzeżenie, skłonienie do przeproszenia
Prosimy dziennikarzy o niepokrzywdzonego kolegi czy ko- powielanie nieprawdziwych inleżanki. Wszystko wyłącznie za formacji zawartych w publikacji
zgodą rodziców i samego portali gazeta.pl.
ucznia. W ten sposób problemy
wychowawcze będą rozwiązy- Ministerstwo Sprawiedliwości
wane blisko dziecka – z udziaRzeczypospolitej Polskiej
łem rodziców i szkoły. Na celowość takiego rozwiązania wska-

Podsumowanie pilotażowego programu
„sprawiedliwości naprawczej”
Przeprowadzony pilotaż pomoże wykorzystać w całym kraju procedury mediacji przede
wszystkich dla dobra osób pokrzywdzonych – powiedział
wiceminister sprawiedliwości
Marcin Romanowski podczas
zorganizowanej w Lublinie

str. 22

przez Szkołę Wyższą Wymiaru
Sprawiedliwości
konferencji.
Podsumowuje
ona
projekt
„Pilotaż programu wdrażającego
ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Lublinie”.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Dwuletni program, zakończony w czerwcu br. był skoncentrowany na mediacjach po
wyroku, które są szczególnie
istotne z punktu widzenia osób
pokrzywdzonych
przestępstwem. To poprzez mediacje
możliwe jest zadośćuczynienie,
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rekompensata osadzonego wobec osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Ponadto program
służy wsparciu skutecznej resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych za drobne przestępstwa.
W ramach projektu przeszkolono m.in. 80 funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów, utworzono też 10 pokoi
mediacyjnych, powołano także
koordynatorów ds. mediacji i
sprawiedliwości naprawczej. To
pierwszy tego typu projekt realizowany w polskiej Służbie Więziennej.
Ten instrument, choć od lat
przewidziany w przepisach, de
facto w praktyce nie działał.
Dlatego przeprowadziliśmy pilotaż, który wskazuje, jakie proce-

dury są potrzebne, by mediator
mógł pojawić się w zakładach
karnych i by przejść od pięknej
idei do skutecznej praktyki –
mówił wiceminister Marcin Romanowski. - Przeprowadzono
165 mediacji, z których 146 zakończono ugodą. To niemal 90
proc. skuteczność naszych mediatorów – dodał.
W czasie pilotażu badano
potrzeby ofiar przestępstw, które
oczekują zadośćuczynienia, także moralnego. Sprawdzano również oczekiwania skazanych za
drobniejsze przestępstwa, osadzonych w zakładach karnych,
którzy chcieliby za pomocą mediacji uregulować np. swe sprawy rodzinne, jak zaległe alimenty czy kontakty z dziećmi.

Polska na tle Unii Europejskiej należy do czołówki pod
względem stosowania mediacji.
Już dwa lata temu przekroczyliśmy cel na 2022 rok, jeżeli chodzi o odsetek spraw kierowanych do mediacji – podkreślił
wiceminister Romanowski.
W panelach dyskusyjnych
udział brali m.in. przedstawiciele sądów, funkcjonariusze Służby Więziennej, mediatorzy i naukowcy, w tym pracownicy Uniwersytetu
Marii
CurieSkłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Sieci elektroenergetyczne
nie były gotowe na fotowoltaikę
Fotowoltaika w Polsce
ostatnich latach rozwijała się
bardzo szybko. W 2022 roku
łączna moc zainstalowana w
tym źródle energii przekroczyła 10 GW. Okazuje się jednak,
że przy rozwijaniu fotowoltaiki popełniono istotny błąd.
Płacimy za niego wszyscy.
Program Mój Prąd okazał się
ogromnym sukcesem. Polacy,
mogąc uzyskać pięć, a później
trzy tysiące złotych, bardzo
chętnie inwestowali w fotowoltaikę. Kuszeni redukcją rachunków za energię elektryczną, właściciele domów jednorodzinnych
łatwo dawali się namówić na
budowę własnej elektrowni słonecznej. Finalnie doprowadziło
to do kłopotów.
Sieci elektroenergetyczne w
Polsce nie były gotowe na gwał-

towny wzrost liczby rozproszonych źródeł energii. Biorąc pod
uwagę, że instalacje fotowoltaiczne często powstawały na terenach wiejskich, gdzie sieci nie
były dawno modernizowane,
szybko doszło do ich nadmiernego obciążenia. Podwyższone
napięcie w sieci powoduje z kolei wyłączanie się instalacji fotowoltaicznych.
Wynika to z faktu, że instalacje fotowoltaiczne, w które
inwestują odbiorcy indywidualni, cechują się względnie niską
autokonsumpcją.
Najwięcej
energii produkuje się w godzinach południowych, kiedy w
większości przypadków zużycie
prądu w domu nie jest wysokie.
O tej porze często nie ma nas w
domach, ponieważ pracujemy
czy uczymy się.
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To z kolei sprawia, że nadmiar wyprodukowanej energii
musi być oddawany do sieci, co
przy odpowiednio dużym zagęszczeniu instalacji fotowoltaicznych powoduje przeciążenia
sieci. Rosnące napięcie nie tylko
powoduje wyłączanie się tego
typu przydomowych elektrowni,
ale może też szkodzić odbiornikom.
Rozwiązanie tego problemu
w obecnej sytuacji nie jest łatwe.
Błąd został popełniony już na
etapie planowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
Wystarczyło nieco inaczej ukierunkować strumień dotacji, by
przeciążenia sieci nie były tak
dotkliwe.
Instalacje fotowoltaiczne dla
biznesu są korzystnym rozwiązaniem dla firm, ale również dla
społeczeństwa, w mojej ocenie

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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nawet bardziej niż domowe mikroinstalacje. Największa produkcja energii z fotowoltaiki
generowana jest w godzinach
południowych, kiedy większość
z nas nie przebywa w domu –
jesteśmy wówczas w miejscach
pracy, biurach, urzędach. Właśnie tam zużywamy duże ilości
prądu – zasilane są komputery,
klimatyzatory, maszyny na halach produkcyjnych, chłodnie –
komentował sprawę dla serwisu
Gadżetomania Marcin Ściążko,
ekspert tematyki OZE.
Instalacje
fotowoltaiczne
montowane na budynkach firmowych mogą w znacznie
większym stopniu pokrywać
zapotrzebowanie obiektów niemalże bez konieczności odda-
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wania energii do sieci. W przeciwieństwie do domów jednorodzinnych, w biznesie duże zużycie energii występuje przez
niemal całą dobę, a co za tym
idzie, dość łatwo zaprojektować
instalację z myślą o pokryciu
szczytowego zapotrzebowania.
W przypadku odbiorców
indywidualnych nie myśli się o
zapewnieniu generacji pokrywającej dzienne szczyty zapotrzebowania. Instalacje fotowoltaiczne projektuje się w taki
sposób, by pokrywała potrzeby
odbiorcy w ujęciu rocznym, co
oznacza tyle, że latem produkuje się więcej prądu, niż jest to
potrzebne, natomiast zimą nie
generuje się go prawie wcale.
W ujęciu dobowym zaś – w

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

południe produkuje się energię,
której potrzebować będziemy
dopiero wieczorem.
Rozwiązaniem, które mogłoby w pewnym stopniu ograniczyć problem z przeciążaniem
sieci, mogłyby być magazyny
energii. W najnowszej edycji
programu Mój Prąd można pozyskać na nie dofinansowanie,
lecz mimo to jest to sprzęt drogi, przez co jego opłacalność
jest wątpliwa.
Gadzetomania.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Fundusz Innowacyjny wesprze
w Polsce CCS i produkcję baterii
Drugi nabór unijnego Funduszu Innowacyjnego dla wielkoskalowych projektów okazał się
szczęśliwy dla inwestycji w Polsce. Wśród 17 przedsięwzięć
wstępnie wybranych do przyznania dotacji znajdują się instalacja wychwytu CO2 (CCS) dla
Lafarge w Cementowni Kujawy i
produkcja komponentów do baterii koncernu Northvolt w
Gdańsku i Tczewie.
Fundusz Innowacyjny to jeden
z największych programów finansowania technologii niskoemisyjnych. Pieniądze są dzielone przez
dwie ścieżki: na projekty małe, o
wartości 2,5-7,5 mln euro oraz na
projekty duże.
Wsparcie przyznaje bezpośred-

nio Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury
i Środowiska (CINEA). Natomiast
Europejski Bank Inwestycyjny
zapewnia pomoc techniczną tym
projektom, które nie są jeszcze
gotowe do pełnego wdrożenia.
Zgłaszane są projekty realizowane
przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również
Islandii i Norwegii.
Dochody funduszu pochodzą z
unijnego systemu handlu emisjami
(ETS) i do 2030 r. mają wynieść co
najmniej 38 mld euro (przy założeniu cen uprawnień do emisji CO2
na poziomie 75 euro za tonę).
Wyniki pierwszej rundy wsparcia dla projektów wielkoskalowych
ogłoszono pod koniec października
2021 r. Wówczas dotacji nie uzy-
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skał żaden projekt w Polsce.
Wśród aplikacji znajdował się magazyn energii, który Polska Grupa
Energetyczna chciała wybudować
w Żarnowcu. Oparty na bateriach
litowo-jonowych magazyn miał
mieć 205 MW mocy oraz 820
MWh pojemności.
Ostatecznie 1,1 mld euro dotacji przyznano siedmiu projektom w
sektorach energochłonnym, wodoru, wychwytywania, składowania i
utylizacji dwutlenku węgla oraz
energii odnawialnej. Wsparcie w
zakresie opracowywania projektów
otrzymało 15 projektów.
17 projektów i 1,8 mld euro
wsparcia
Natomiast w tym tygodniu poznaliśmy wyniki naboru do drugiej
rundy wsparcia. Wybrano w niej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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17 projektów, które mogą liczyć na
łącznie 1,8 mld euro z Funduszu
Innowacyjnego: w Bułgarii, Finlandii, Francji, Niemczech, Islandii,
Niderlandach, Norwegii, Polsce i
Szwecji. Łącznie mogą one pozwolić zaoszczędzić 136 mln ton ekwiwalentu CO2 już przez pierwsze 10
lat działalności.
Dzisiejsze dotacje wspierają
innowacyjne przedsiębiorstwa w
całej Europie w rozwijaniu najnowocześniejszych technologii, których potrzebujemy, aby stymulo-

wać transformację ekologiczną –
skomentował Frans Timmermans,
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
W porównaniu z pierwszą rundą wypłat dostępne środki wzrosły
o 60 proc., co pozwoliło nam podwoić liczbę wspieranych projektów. Jest to duży bodziec do dekarbonizacji sektora energochłonnego
w Unii Europejskiej – dodał. Tomasz Elżbieciak
Jak projekty były oceniane?
Które polskie instalacje dostaną

dofinansowanie? O tym w dalszej
części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl
LINK: https://
wysokienapiecie.pl/73191fundusz-innowacyjny-wesprze-wpolsce-cementowy-ccs-i-fabrykebaterii/#dalej

Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Czarne chmury
nad walką ze smogiem
Walka ze smogiem w Polsce słabnie wraz z rosnącym
kryzysem
energetycznym.
Rząd zawiesił z końcem czerwca na 60 dni normy jakości
sprzedawanego węgla i już
szykuje nowe rozporządzenie,
które dopuści na cały sezon
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grzewczy sprzedaż gospodarstwom domowym zakazanego
od dwóch lat miału węglowego.
To będzie miało opłakane
skutki dla jakości powietrza w
Polsce. Jednocześnie w regionach pojawiają się propozycje
poluzowania uchwał antysmo-
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gowych i przesunięcia terminów
wymiany kopciuchów. Z tego
powodu Komisja Europejska
może wstrzymać finansowanie
na programy antysmogowe.
Według danych Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, w Polsce jest 1,7 mln kopciuchów. Wymianę tych bezkla-
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sowych kotłów, powodujących
w sezonie grzewczym drastyczne przekraczanie norm jakości
powietrza, nakazują uchwały
antysmogowe w 13 województwach. W łódzkim i małopolskim rozpoczęła się dyskusja na
temat zmian w uchwałach, które
mają wydłużyć używanie kotłów
pozaklasowych
przez
mieszkańców. Projekt stosownej
uchwały, który m.in. przedłuża
o dwa lata wymiany starych kotów na paliwa stałe, zarząd województwa łódzkiego przedstawił do konsultacji w kwietniu.
Z kolei małopolscy radni
zdecydowali na początku lipca
o konieczności przeprowadzenia
pogłębionej oceny aktualizacji
Programu ochrony powietrza dla
Województwa Małopolskiego
oraz uchwał antysmogowych.
Dwie gminy: Budzów i Stryszawa wystąpiły z petycjami w
sprawie przedłużenia o nawet 5
lat możliwości korzystania przez
mieszkańców z pozaklasowych
kotłów. W Małopolsce termin
ten upływa z końcem tego roku.
Sejmik Województwa Małopolskiego nie zmienił uchwały antysmogowej, ale nie odrzucił

petycji tylko zapowiedział ich
analizę. „Rozumiemy przesłanki
i obawy mieszkańców Małopolski, które są odzwierciedleniem
apeli samorządowców, biorąc
pod uwagę aktualną sytuację
społeczną i ekonomiczną zdecydowaliśmy, że konieczna będzie
pogłębiona analiza obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony powietrza” – mówił
podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego wicemarszałek Józef Gawron.
Bruksela pisze listy w powietrze
To bacznie obserwuje Komisja Europejska. Jak dowiedział
się portal WysokieNapiecie.pl,
wydłużenie terminów wejścia w
życie uchwał antysmogowych
może stanowić naruszenie Umowy Partnerstwa, wynegocjowanej 30 czerwca. Jej zapisy mówią o tym, że polityka spójności
będzie wspierać program Czyste
Powietrze, który pozwoli na
„zwiększenie tempa wymiany
nieefektywnych kotłów węglowych oraz termomodernizacji
budynków, co jednocześnie jest
niezbędne do spełnienia wymagań regionalnych programów

ochrony powietrza i uchwały
smogowych”. Polska dostanie
największy – spośród wszystkich państw członkowskich UE
– budżet 76 mld euro na realizację polityki spójności na lata
2021-2027, który będzie można
wykorzystać do 2029 r. Magdalena Skłodowska
Co według Unii powinno
być priorytetem w programach regionalnych? Co z normami węgla? Czy fundusze
unijne nie będą przeznaczana
na działania szkodliwe dla
ochrony jakości powietrza? O
tym w dalszej części artykułu
na portalu WysokieNapiecie.pl LINK: https://
wysokienapiecie.pl/73177czarne-chmury-nad-walka-zesmogiem-unijnedofinansowanie-zagrozone/
#dalej
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Nieinwazyjna metoda
wykrywania złóż
Polscy naukowcy pracują
nad stworzeniem trójwymiarowego obrazu górnej warstwy skorupy Ziemi, który
wskaże koncentrację złóż. Metoda ma dostarczyć dodatkowych informacji przed ostateczną decyzją o dokonaniu
odwiertu. Będzie się to wiązało
z dużą oszczędnością finansową i czasową.

Neutrino Geology to robocza nazwa projektu, nad którym
pracują naukowcy m. in. z
AGH, NCBJ i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do nieinwazyjnej metody wykrywania złóż mają być wykorzystane mobilne detektory.
Podstawą tej metody będzie analiza strumienia geo-neutrin, emitowanych podczas rozpadu promieniotwórczego, zachodzącego
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w znajdujących się w skorupie
ziemskiej izotopach promieniotwórczych.
„Nasza metoda będzie uzupełniała informację, która jest
gromadzona przy wykorzystaniu
innych metod badania powierzchni Ziemi. To będzie po
prostu dodatkowa informacja.
Idealnie by było, gdyby najpierw były wykonane badania
sejsmiczne, na które my nałoży-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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my informację, gdzie jest największe stężenie pierwiastków
promieniotwórczych, świadczących o koncentracji złoża” –
powiedział w rozmowie z PAP
dr inż. Waldemar Maj – fizyk
i prezes zarządu Neutrino Geology SA.
Zastrzegł jednak, że metoda
geo-neutrin będzie wartościowym źródłem informacji również bez wsparcia danymi, pochodzącymi np. z badań sejsmicznych. „Nie oznacza to jednak, że nasza metoda nie zadziała bez danych wygenerowanych
dzięki innej metodzie, np. sejsmicznej. Ona zadziała, tylko
będzie mniej dokładna” – powiedział Maj. I dodał: „Na koniec bez odwiertu się nie obejdzie. Natomiast nasza metoda
wskaże precyzyjniej, gdzie należy taki odwiert wykonać. Co
będzie się wiązało z dużą oszczędnością finansową i czasową”.
Naukowcy mają za sobą
etap badania czułości elektroniki. „W pierwszej kolejności
skoncentrowaliśmy się na zbadaniu czułości elektroniki. Prze-

str. 28

testowaliśmy prototypy 5 kg, 50
kg i 500 kg pod kątem czułości
detektora i redukcji – wyeliminowania szumów. Wiemy już,
że detektor testowany w Świerku redukuje szumy do poziomu
wystarczającego do pomiarów
neutrin” – powiedział Maj.
Naukowcy z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali natomiast mieszankę do wypełnienia detektora. „W laboratoriach biologicznych UAM przygotowaliśmy
też mieszankę do wypełnienia
detektora – to będzie nasze medium, które będzie oddziaływało
z neutrinami” – poinformował
Maj.
Wspomniał też o badaniach
prowadzonych w NCBJ Świerku. „Jesteśmy też po serii badań
w Świerku, dotyczących reagowania detektora na strumień
neutronów (neutrony to cząstki
dużo większe niż neutrina, a
więc łatwiejsze do zmierzenia).
W przyszłym roku zamierzamy
testować detektor w terenie” –
powiedział Maj.
Naukowcy nie przeprowadzili jeszcze badania porównu-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

jącego dokładność danych dostarczonych za pomocą nowej
metody – z dokładnością danych
uzyskiwanych za pomocą metody sejsmicznej – najbardziej
popularnej metody wykrywania
złóż. „Najpierw przetestujemy
detektor w obszarze bardzo dobrze zbadanym pod kątem geologicznym (np. obszar byłej kopalni). Zobaczymy, czy obraz,
jaki tworzy detektor, jest przynajmniej tej samej jakości, jak
ten, którym już dysponujemy
dzięki zastosowaniu m. in. techniki sejsmicznej” – powiedział
Maj.
„Sam eksperyment, który
pozwoli porównać dokładność
metody sejsmicznej z metodą
geo-neutrin, jest dopiero przed
nami. Najwcześniej będziemy
mogli odpowiedzieć na pytanie
o precyzyjność, po przeprowadzeniu testów terenowych” –
dodał. Maj przyznaje, że za dokładnością metody geo-neutrin
przemawiają na razie tylko argumenty
teoretyczne.
„Sprawdzenie tej teorii w praktyce jest dopiero przed nami” –
powiedział.
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Jednym z największych wyzwań w branży wydobywczej
jest ocena jakości złoża przed
wydobyciem. Waldemar Maj
pytany, czy jakości złoża nigdy
nie da się ocenić, powiedział:
„Nigdy nie mów nigdy, ale dzisiaj jest to największe wyzwanie
i raczej nieusuwalne ryzyko, że
po dokonaniu odwiertu jakość

złoża może okazać się niska.
Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy
w stanie określać jakość złoża
bez wykonania odwiertu”.
Projekt Neutrino Geology
otrzymał z NCBiR grant na lata
2019 – 2022 w wysokości 9,8
mln zł, przy całkowitej wartości
projektu opiewającej na 16,2

mln zł. Inwestorzy prywatni dotychczas wsparli badania kwotą
2 mln zł. (PAP)
Więcej na naukawpolsce.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Rada Ministrów przyjęła projekt
Polityki Naukowej Państwa
Rada Ministrów przyjęła
projekt Polityki Naukowej
Państwa, przedłożony przez
ministra edukacji i nauki.
Strategiczny dokument wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyż-

szego i nauki. Najważniejsze
założenia Polityki Naukowej
Państwa to wspieranie prowadzenia wysokiej jakości badań
naukowych i optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej
oraz zapewnienie autonomii
uczelni.
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Polityka Naukowa Państwa
określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej
gospodarki i społeczeństwa, na
które odpowiedzią powinny być
badania naukowe prowadzone
na najwyższym poziomie oraz
kształcenie wysokiej klasy spe-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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cjalistów na studiach wyższych
i w szkołach doktorskich
„Dokument odpowiada na
potrzeby społeczeństwa, gospodarki i obywateli, przyczyniając
się do poprawy jakości życia i
budowania przewagi konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej” – wskazano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu. „Celem PNP
jest stworzenie warunków do
prowadzenia badań naukowych
oraz prac rozwojowych i ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości kształcenia przyszłych
pokoleń. Priorytety określone w
dokumencie będą miały również
przełożenie na synergię i rozwój
współpracy międzynarodowej w

systemie szkolnictwa wyższego
i nauki” –
Polityka Naukowa Państwa
stanowi podstawę do realizacji
programów strategicznych i rozwojowych państwa. „Będzie
promować rolę nauki i szkolnictwa wyższego, co przyczyni się
do podniesienia ich prestiżu i
zwiększenia zaufania społecznego do wyników badań naukowych” – zaznaczono.
Wskazano także, że optymalnemu wykorzystaniu potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą: stałe podnoszenie jakości kształcenia i
prowadzenia badań naukowych;
priorytetyzacja działań; zwiększenie atrakcyjności kariery w

systemie szkolnictwa wyższego
i nauki; transfer wiedzy i technologii pomiędzy nauką a przemysłem oraz dążenie do niezależności technologicznej przez
tworzenie polskiego „knowhow”; wspieranie mobilności
środowiska akademickiego; kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki w
świecie i wzmocnienie jej międzynarodowego oddziaływania.
PAP – Nauka w Polsce
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Hydrostrateg
„Innowacje dla gospodarki wodnej
i żeglugi śródlądowej”
rozwoju i zrównoważonej
gospodarki
wodnościekowej). Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu
ekosystemów wodnych i ekosystemów
zależnych
od
wód. Zwiększenie stopnia
wykorzystania dróg wodnych
dla żeglugi śródlądowej, przy
istniejących zasobach.
Program obejmuje trzy
obszary badawcze: woda w
środowisku – bioróżnorodność /bioproduktywność; woda w mieście; żegluga śródląW założeniach programu dowa
przewidziano:
Na wsparcie projektów w
Wzrost retencji i poprawę
jakości wody (z wykorzysta- pierwszym konkursie przeniem zasad zrównoważonego

Dyrektor Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza I konkurs w ramach
Rządowego Programu Strategicznego
Hydrostrateg
„Innowacje dla gospodarki
wodnej i żeglugi śródlądowej”. Jego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność
użytkowania i zarządzania
zasobami wody w Polsce.
Nabór wniosków będzie
trwał od 18 lipca do 31 października 2022 r.
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czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

znaczono budżet w wysokości 200 mln zł.
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające
się z jednostek naukowych,
przedsiębiorstw oraz innych
podmiotów niebędących jednostką naukową ani przedsiębiorcą, posiadających zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu rozumianej dla
tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również
posiadający zdolność prawną
lub zdolność do czynności
prawnych, mogący występować w konkursie i działać w
ramach konsorcjum.
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W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie
pięć podmiotów z czego co
najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Zgłoszone

projekty mogą obejmować ków do zastosowania w prakbadania podstawowe, badania tyce. NCBR
przemysłowe, prace rozwojoRedaktor
we oraz prace przedwdrożeWięcej na: https://
niowe , czyli działania obej- liderzyinnowacyjnosci.com/
mujące przygotowanie wyni-

Startuje nowy program
dla start-upów medycznych
żące do poprawy opieki nad bliczną w celu wspólnego
budowania ekosystemu, który
Firma Novartis, sieć pacjentami.
maksymalizuje potencjał cycentrów innowacji Novartis
Programy takie jak Chal- fryzacji i sztucznej inteligenBIOME oraz EIT Health łączą siły, by wspólnie lengEIT to szansa na między- cji.
wspierać powstawanie no- narodową ekspansję dla innoWnioski można składać
wych rozwiązań medycz- watorów m. in. z Polski na
przetestowanie
swoich
pomydo
15 sierpnia br. ponych i okołomedycznych,
stronę
internetomogących fundamentalnie słów poza granicami kraju i przez
zmienić system opieki zdro- wywarcie wpływu na przy- wą. Udział w programie to
wotnej. Uruchomiły pro- szłość opieki zdrowotnej – oprócz indywidualnego mentwierdzi Monique Clua toringu, dostępu do najwiękgram ChallengeEIT dla
start-upów, firm typu spin- Braun, Country President szej europejskiej sieci innooff oraz małych i średnich Novartis Poland. Dla Novar- wacji – Europejskiego Instyprzedsiębiorstw z Europy tis kluczowe jest nawiązanie tutu Innowacji i Technologii
Środkowej,
Wschodniej, współpracy i partnerstw ze (EIT), możliwość wsparcia
Południowej i Izraela, które środowiskiem technologicz- akceleracyjnego i otrzymania
posiadają rozwiązania dą- nym, naukowym i stroną pu- finansowania pilotażu swoje-
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go rozwiązania na zagranicz- wezmą udział w ścieżce indyRedaktor
widualnej. Decyzje zostaną
nych rynkach.
Więcej na: https://
ogłoszone pod koniec 2022
Do grona zwycięzców r., a start pilotażu nastąpi na liderzyinnowacyjnosci.com/
ChallengEIT trafi maksymal- początku 2023 r. (Novartis)
nie sześć start-upów, które

Technologie kwantowe zrewolucjonizują
obszar cyberbezpieczeństwa
W najbliższych latach Europa i cały świat na pewno
intensywnie będą rozwijać
technologie kwantowe. Trzy
główne
nurty
technologii
kwantowych, które są rozwijane, to komunikacja kwantowa,
komputery kwantowe, które
służą do przeprowadzania obliczeń kwantowych, oraz metrologia kwantowa służąca
różnego rodzaju pomiarom,
np. w świecie medycyny – wymienia w rozmowie z agencją
Newseria Innowacje Tadeusz
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Kocman, kierownik ds. rozwoju biznesu w SYDERAL Polska.
W komunikacji kwanty są
gwarantem bezpieczeństwa szyfrowanych danych. Projekt
związany z tym obszarem jest
od kilku lat realizowany przez
Komisję Europejską w ramach
programu European Quantum
Communication Infrastructure.
Inicjatywa ma na celu zbudowanie bezpiecznej infrastruktury
komunikacji kwantowej, która
obejmie całą Unię Europejską,
w tym jej terytoria zamorskie.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Kraje uczestniczące w projekcie współpracują z Komisją
Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną w projektowaniu,
opracowywaniu i wdrażaniu
EuroQCI. Pełna funkcjonalność
ma być osiągnięta do 2027 roku.
W ramach prac naziemnych
opracowywane są usługi dotyczące dystrybucji klucza kwantowego, będącego niezwykle
bezpieczną formą szyfrowania.
Do tworzenia tych kluczy potrzebny jest kontroler źródła
splątania kwantowego. Nad ta-

Nr 08 (120) Wieści Światowe 01 sierpnia 2022 r.

kim kontrolerem pracuje właśnie
SYDERAL Polska.
W świecie cyberbezpieczeństwa korzystamy z rozwiązań
fizyki kwantowej, czyli prawa
mówiącego, że jeśli mamy splątaną parę fotonów, to odczyt
jednego z nich zaburza również
stan tego drugiego z pary. Prawo
o nieklonowaniu fotonów również sprawia, że nie możemy
podsłuchać takiego komunikatu

przesłanego poprzez strumień
splątanych fotonów w sposób,
który nie ujawniłby, że ta wiadomość była podsłuchana. Dodatkowo idealna losowość procesów kwantowych zapewnia również idealne bezpieczeństwo –
wyjaśnia ekspert z SYDERAL
Polska.
Kraje uczestniczące w europejskim projekcie zaczynają też
projektować i budować sieci

komunikacji kwantowej. Planują
też połączenia transgraniczne z
innymi sieciami, które będą
działać na ziemi i w kosmosie.
Więcej na newseria.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Orzeźwiający COOL
PPH COOL to istniejące
już ponad 40 lat, polskie, prywatne przedsiębiorstwo, które
stawia obecnie na dwa główne
rodzaje działalności, tj wykonawstwo kompletnych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz produkcja urządzeń. Niepokojem napawa jedynie aktualna sytuacja go-

spodarcza czyli inflacja, niepewność rozwoju inwestycji,
gorsza dostępność materiałów
i komponentów oraz wszelkie
negatywne zjawiska wywołane
przez wojnę w Ukrainie. Na
pytania portalu klimatyzacja.pl odpowiada Robert Kapica, Dyrektor Generalny firmy COOL.
Proszę powiedzieć, jak
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państwo zaczynali i czym początkowo zajmowała się firma?
Pionierskie lata to serwis
układów klimatyzacji w tzw.
centrach obliczeniowych – to
były czasy (lata 80.), kiedy nie
było jeszcze komputerów osobistych. Tam zdobywaliśmy doświadczenie obsługi zachodniego sprzętu i uczyliśmy się no-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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woczesnych rozwiązań automatyki chłodniczej. Po zamianie
systemu gospodarczego zmieniliśmy profil firmy na chłodniczy
– wiązało się to z ogromnym
zapotrzebowaniem na urządzenia chłodnicze w hurtowym handlu artykułami spożywczymi.
Zaczęliśmy od importu agregatów chłodniczych i chłodnic
wentylatorowych z Francji.
Szybko zdecydowaliśmy się na
samodzielny montaż agregatów.
I tak od kilku modeli prostych
agregatów ze sprężarkami Maneurope (dzisiaj Danfoss) doszliśmy do produkcji chillerów.
Czy od początku funkcjonowania firma „ruszyła z kopyta”, czy były jakieś trudności?
Przy ówczesnym poziomie
popytu na urządzenia chłodnicze
firma w zasadzie od razu
„ruszyła z kopyta”. Oczywiście
zdarzały się sytuacje losowe –
powódź u naszego dostawcy
skraplaczy czy nagły spadek
kursu złotego, ale przetrwaliśmy
to bez większych start. Bardzo
ważnym elementem, w takich
trudniejszych momentach były
niewątpliwie partnerskie stosunki z dostawcami komponentów.
A była to zasługa założyciela
firmy, który zdobył sobie uznanie za profesjonalne i bezwzględnie uczciwe podejście do
biznesu.
Kiedy zaczęliście rozszerzać działalność i w jakie nowe
obszary
funkcjonowania
„wszedł” COOL?
Od początku działalności
oprócz produkcji agregatów czy
zespołów sprężarkowych oferowaliśmy dostawy kompletnych
układów chłodniczych z chłodnicami wentylatorowymi, automatyką czy skraplaczami zewnętrznymi. Stopniowo rozszerzaliśmy także działalność na
kompletne realizacje dużych
instalacji we współpracy z ze-
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wnętrznymi firmami instalacyjnymi. Ważną zmianą było podjęcie produkcji chillerów w roku
2000, które stały się naszym
wiodącym produktem. A pionierskie zastosowanie propanu
jako czynnika chłodniczego w
roku 2012 procentuje do dzisiaj.
Czym teraz zajmuje się
więc COOL i jak silną pozycję
ma firma w Polsce?
Dzisiaj COOL jest firmą
sprofilowaną na dwa główne
kierunki działania: wykonawstwo kompletnych instalacji
chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz produkcja urządzeń.
Pierwszy kierunek obejmuje
również opracowanie koncepcji
i projektu spełniające wymagania inwestora. Decyzja o rozwoju tej formy działalności zapadła
ok. 10 lat temu ze względu na
potencjał, jaki zrodził się w firmie, a mianowicie przewaga nad
konkurencją w kompletacji instalacji w postaci stosowania
własnych urządzeń w tym takich, które zostały zaprojektowane specjalnie pod inwestycję
oraz duże doświadczenie trzonu
naszej kadry inżynierskiej. Z
kolei produkcja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych to
nasz fundament istnienia, który
wspiera wykonawstwo, ale stanowi przede wszystkim o naszej
sile rynkowej. Zakład produkcyjny daje nam niezależność
oraz możliwość szybkiej reakcji
na zmieniające się warunki rynkowe poprzez wprowadzanie
nowych konstrukcji, a nawet
pobudzanie nowych trendów u
inwestorów. Produkujemy chillery, agregaty skraplające, przemysłowe pompy ciepła, zespoły
sprężarkowe. Są to urządzenia
seryjne, ale również spersonalizowane dla innych marek.
Obecnie firma jest liderem w
produkcji chillerów z czynnikiem R290 na rynku polskim i
oceniamy, że jesteśmy postrze-
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gani jako silny gracz w wykonawstwie układów chłodzenia
pośredniego. Rozwijamy równolegle dział serwisu, tak aby nasi
klienci czuli się bezpiecznie w
okresie eksploatacji dostarczonych systemów i urządzeń.
COOL to również znaczący eksporter. Na jakie rynki i
w jaki sposób trafiają poza
Polskę wyroby firmy?
Nasz eksport rozwija się na
dwa sposoby: poprzez sprzedaż
bezpośrednią do podmiotów
zagranicznych pod własną marką COOL oraz poprzez sprzedaż
pod marką obcą. Produkty naszej marki trafiają do Niemiec,
Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii,
Szwecji, Norwegii, Finlandii
oraz na Litwę gdzie doceniane
są nasze chillery z czynnikiem
R290. Dobrze do wybuchu wojny rozwijał się kierunek ukraiński. Nasze plany eksportowe to
podwojenie eksportu bezpośredniego w ciągu najbliższych 3 lat
choć aktualna sytuacja gospodarcza w Europie i Polsce może
zrewidować te plany. Natomiast
urządzenia produkowane pod
obcą marką trafiają na każdy
kontynent i na przestrzeni lat
wyeksportowano już więcej niż
tysiąc sztuk chillerów!
Jak w czasie pandemii radziliście sobie z funkcjonowaniem firmy?
Całkiem dobrze. Obawy o
przyszłość jakie pojawiły się na
początku pandemii w obliczu
pierwszych lock downów dość
szybko się rozwiały. Nasza działalność silnie ukierunkowana na
przemysł, w tym produkcję
żywności trafiała na kolejne inwestycje, które w tym sektorze
praktycznie się nie zatrzymały.
Wzrósł eksport, utrzymaliśmy
stan zatrudnienia, kontynuowaliśmy modernizacje naszych flagowych produktów, a nawet
zaczęliśmy produkcję prototypów.
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Z tego wynika, że pandemia nie zmieniła funkcjonowania firmy?
Z oczywistych względów
zaczęliśmy wykorzystywać formy komunikacji elektronicznej
wewnętrznie oraz z klientami w
czasach obostrzeń.. Aktualnie
można powiedzieć, że epidemii
już nie ma, można swobodnie
się przemieszczać i spotykać

bezpośrednio, ale ze względu na
oszczędności w wydatkach np.
logistycznych, jakie spowodowała pandemia szereg nowych
form kontaktu i przesyłania informacji zostanie już na zawsze.
Jakie plany ma COOL na
najbliższe lata? Nowe rynki,
nowe produkty?
Nasz plan podstawowy to
dalszy rozwój chillerów propa-
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nowych i utrzymanie pozycji
lidera w tej kategorii oraz
zwiększenie udziału w rynku
jako wykonawca instalacji.
Chcemy w ciągu najbliższych 3
lat przynajmniej podwoić eksport bezpośredni. W tym celu
będziemy wzmacniać m.in. nasze siły kadrowe w centrali i w
regionach Polski z potencjałem
inwestycyjnym oraz modernizo-
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wać i stopniowo zwiększać wydajność zakładu produkcyjnego.
Planujemy również wprowadzenie do naszej oferty zupełnie
nowego urządzenia chłodniczego na czynnik ekologiczny o
wyjątkowych parametrach.
Jak dalece ważne są kwestie związane z ekologią w
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?
Trudno w dzisiejszych czasach nie przywiązywać wagi do
ekologii. Jest to globalny kieru-

nek zrównoważonego rozwoju
wszelkich branż gospodarczych
i przedsiębiorstw, którym zależy
na środowisku naturalnym oraz
mówiąc wprost na sukcesie w
biznesie. Nasza firma już od
wielu lat proponuje rozwiązania
chłodnicze wykorzystujące naturalne źródła energii jak np. free
cooling i odzysk ciepła. Nasi
konstruktorzy opracowują projekty urządzeń cechujące się
niskim zużyciem energii elektrycznej, a najlepszym dowodem

na docenienie rozwiązań ekologicznych jest stały rozwój linii
chillerów AQUACOOL GREEN z czynnikiem R290 – propanem, który w porównaniu z gazami HFC ma niemal zerowy
bezpośredni wpływ na globalne
ocieplanie się klimatu.
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Liberalizacja
ustawy 10H
Energetyka
wiatrowa
jest jednym z najbardziej
efektywnych sposobów wytwarzania najtańszej energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Decydują o tym
coraz nowocześniejsze technologie jednostek wytwórczych, które są już trzykrotnie mocniejsze od dotychczas instalowanych. Świat
produkuje już wiatraki o
mocy 6 MW. Dzięki liberalizacji ustawy 10H będzie
można wprowadzać znacznie silniejsze turbiny na lądzie, które będą generować
duzo więcej energii przy
mniejszym wykorzystaniu
powierzchni, w tym gruntów rolnych, pod ich budowę. W kraju brakuje jeszcze ok. 1200 takich jednostek, żeby osiągnąć prawidłowy miks energetyczny.
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Zniesienie barier związanych z rozwojem lądowej
energetyki wiatrowej miało
decydujące znaczenie w dokonaniu liberalizacji ustawy
10H – zaznaczył Ireneusz
Zyska, wiceminister klimatu i
środowiska oraz pełnomocnik
rządu ds. OZE, podczas spotkaniu z Zespołem Parlamentarnym ds. Energetyki oraz
Transformacji Energetycznej
i Górniczej w Polsce i przedsiębiorcami na farmie wiatrowej TAURON Polska Energia pod Piotrkowem Trybunalskim. .
Kolejnym
argumentem
przemawiającym za wprowadzeniem zmian w nowelizowanej ustawie było stworzenie warunków umożliwiających
rozwój
zabudowy
mieszkaniowej głównie na
terenach wiejskich – kontynuował minister w swoim
wystąpieniu. – Reguła 10H

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

określająca odległość od zabudowań nie mniejszą niż
dziesięciokrotność wysokości
wiatraka, została co prawa
utrzymana, ale lokalna społeczność będzie mogła od niej
odstąpić jeśli zostało to przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ten dystans może
się wtedy skrócić nawet trzykrotnie, czyli do 500 m od
farmy wiatrowej. W nowelizowanej ustawie wprowadzamy też zapis precyzujący odległość zabudowy od sieci
wysokiego napięcia. Jest to
tzw. reguła 2H, czyli dwa razy wysokość, bądź 3D, czyli
trzy razy średnica wirnika,
aby uniknąć kolizji i zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania sieci wysokiego napięcia. Każda decyzja o lokalizacji farmy wiatrowej musi
być poprzedzona debatą publiczną i przeprowadzeniem
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konsultacji społecznych z
udziałem mieszkańców, aby
uniknąć konfliktów, które
wyhamowały budowę farm
wiatrowych na lądzie. Nie
wszyscy przedsiębiorcy rozumieli bowiem, że takie inwestycje można realizować wyłącznie w sposób akceptowalny przez lokalne społeczeństwo z poszanowaniem środowiska, co doprowadziło do
masowych protestów i wprowadzenia de facto reguły
10H. Nowe przepisy, liberalizujące tę zasadę, otwierają
drogę do rozwoju lądowej
energetyki wiatrowej. Bardzo
nam na tym zależy, aby w
miksie energetycznym zwiększyć znacząco udział czystej
energii produkowanej przez

takie instalacje. Dzisiejsze
technologie w energetyce
wiatrowej są już zupełnie inne, niż te z lat 2013- 2015.
Turbiny są znacznie wyższe,
mają większe moce i efektywność w wytwarzaniu energii elektrycznej oraz znacznie
mniejsze oddziaływanie na
środowisko przyrodnicze. To
wszystko powoduje, że jedna
turbina o mocy od 4 do 6
MG, będzie mogła zastąpić
kilka mniejszych turbin.
Szacujemy, że liberalizacja reguły 10H spowoduje
przyrost, dodatkowych mocy
wytwórczych w przedziale od
6 do 10 GW w ciągu kilku
najbliższych lat. W 2015 r
mieliśmy w Polsce niecałe 5
GW energii wiatrowej na lą-
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dzie, dzisiaj jest to 7,2 GW, a
w kontraktach aukcyjnych do
wybudowania jest jeszcze 5
GW. Do tego dojdzie jeszcze od 2025 roku energia
produkowana przez farmy
wiatrowe w morskiej strefie
Bałtyku. Dzisiaj we wszystkich źródłach OZE w Polsce
mamy ok. 20 GW zainstalowanej mocy, a do roku 2025
będziemy mieli ok. 28 GW
OZE. Dążymy do tego, aby
w perspektywie 2040 roku, co
najmniej 50 proc. zużycia
energii brutto wytwarzać z
odnawialnych źródeł energii.
Osobiście uważam, że nastąpi
to znacznie wcześniej. (JC)
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Posłowie rozmawiali o transformacji
energetycznej na farmie wiatrowej
Energia z wiatru zwiększy
bezpieczeństwo energetyczne
Polski, a jej intensywny rozwój to szansa na wzrost udziału polskich firm w łańcuchu
dostaw oraz na nowe miejsca
pracy dla tych, którzy dziś są
zatrudnieni w sektorze węglowym i jego otoczeniu. To główne wnioski z wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Energetyki oraz
Transformacji Energetycznej i
Górniczej w Polsce z udziałem
wiceministra klimatu i środowiska, które odbyło się na farmie wiatrowej TAURON Polska Energia pod Piotrkowem
Trybunalskim.
Parlamentarzyści wskazywali na znaczenie energetyki wiatrowej w polskim miksie elektroenergetycznym i debatowali o
najlepszych rozwiązaniach dla
sektora wiatrowego w Polsce.
Przewodniczący zespołu Marek
Wesoły podkreślił ogromną rolę
jaką mogą odegrać lądowe elektrownie wiatrowe w zazielenianiu polskiego miksu energetycznego. Natomiast o projekcie nowelizacji tzw. ustawy 10H, która
ma odblokować rozwój farm
wiatrowych na lądzie mówił
Ireneusz Zyska, pełnomocnik
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rządu ds. odnawialnych źródeł
energii. – Chcemy podnieść
udział społeczeństwa w całym
procesie konsultacji podczas
lokalizowania nowych farm
wiatrowych na lądzie poprzez
zarówno dialog społeczny, jak i
partycypacje w planowaniu
MPZP. Projekt ustawy liberalizujący tzw. zasadę 10H zakłada
przede wszystkim zniesienie
barier związanych z rozwojem
lądowej energetyki wiatrowej –
wskazywał wiceminister Zyska.
Niedawno ogłoszona strategia TAURONA to wskazanie
kierunku długofalowego rozwoju, ale to przede wszystkim zdynamizowanie procesu transformacji firmy w kierunku neutralności klimatycznej. Jako firma
inwestujemy w farmy wiatrowe,
tak na lądzie, jak i w strefie
przybrzeżnej, ważnym kierunkiem naszego rozwoju jest także
fotowoltaika. Energetyka przyszłości jest zeroemisyjna, ale
równocześnie społecznie odpowiedzialna i zharmonizowana z
nowoczesną polską gospodarką
– wyjaśnia Artur Warzocha
wiceprezes TAURON Polska
Energia.
Liberalizacja ustawy odległościowej to strategiczna decyzja w obliczu dramatycznie wy-
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sokich cen energii – farmy wiatrowe na lądzie to najtańsze źródło energii, które najszybciej
może obniżyć rachunki za prąd
polskich rodzin. Z badań wynika, że gdyby nie energia z lądowej energetyki wiatrowej, nasze
rachunki za prąd byłyby drastycznie wyższe. Po odblokowaniu i uruchomieniu nowych inwestycji w farmy wiatrowe polskie rodziny, przemysł i gospodarka mogą zaoszczędzić nawet
14 mld złotych na energii elektrycznej – wynika z analizy
przygotowanej przez Instytut
Jagielloński.
Warto podkreślić także rolę
tzw. local content czyli udziału
polskich firm w budowaniu silnego i stabilnego łańcucha dostaw dla sektora wiatrowego.
– Rozwój lądowych farm wiatrowych w Polsce ma olbrzymi
wpływ na PKB, rynek pracy i
sytuację zakładów produkcyjnych. Realizacja tego typu projektów zwiększy aktywność polskich firm działających w łańcuchu dostaw. Inwestycje w energetykę wiatrową to nie tylko
czysta energia, ale również wymierne korzyści dla budżetu
państwa i budżetów lokalnych
samorządów. Patrząc z tej perspektywy na transformację ener-
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getyczną możemy dostrzec, iż
niesie ona za sobą wiele szans
na budowę nowoczesnej i dynamicznej gospodarki – wskazuje
Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
Szacuje się, że może też
przyczynić się do powstania od
51 do 97 tysięcy nowych miejsc
pracy. Potencjał wkładu krajowego w łańcuchu dostaw dla
lądowych farm wiatrowych ocenia się obecnie na 55-60 proc., a
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w ciągu najbliższych 10 lat
możliwe jest osiągnięcie nawet
75 proc..
Kluczowe dla efektywności
wytwarzania energii i rentowności projektów jest dobranie najnowszych technologicznie rozwiązań. Rozwój energetyki wiatrowej poza zapewnieniem taniej energii dla gospodarki pozwoli na przyśpieszenie procesu
uniezależnienie się od zewnętrznych surowców energetycznych
– mówi prezes zarządu Tauron

Zielona Energia Wojciech Więcławek
Ważna jest również rosnąca
świadomość na temat środowiskowych korzyści płynących z
rozwijania energetyki wiatrowej
na lądzie. Jak pokazują badania
aż 85 proc. Polaków chce dalszego rozwoju lądowych farm
wiatrowych, które są źródłem
taniej i czystej energii. (inf)
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

250 mln zł na terapie
celowane i personalizowane

W ramach Planu Rozwoju
Sektora
Biomedycznego,
Agencja Badań Medycznych
ogłosiła konkurs „Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów
białkowych”. Do naukowców
trafi 250 mln zł.Nabór wniosków trwa od 18.07.2022 r. do
19.09.2022 r.
Zgodnie z założeniami Rządowego Planu Rozwoju Sektora
Biomedycznego, biotechnologia
medyczna może zaowocować
cennymi oraz skutecznymi rozwiązaniami, które za sprawą
swojej innowacyjności mają
szansę dostarczyć pacjentom
nowe terapie oparte o produkty
lecznicze.
– Celem konkursu jest wsparcie
rozwoju innowacyjnych rozwiązań medycyny celowanej lub
personalizowanej w oparciu o
technologie terapii komórkowych lub produktów białkowych
przy wsparciu narzędzi bioinformatycznych. Szczególną uwagę
zwracamy na wsparcie terapii
chorób nowotworowych oraz
metabolicznych, zarówno ze

względu na największe zapotrzebowanie na nowe terapie w tych
obszarach terapeutycznych, jak i
również z powodu wyjątkowo
wysokich zagrożeń dla długości
i jakości życia – tłumaczy Marceli Regan, p.o. kierownik Działu Nauki Agencji Badań Medycznych.
Terapie komórkowe
Terapie komórkowe i Produkty białkowe mogą zapewnić
spersonalizowane podejście do
leczenia. Ze względu na indywidualne i populacyjne różnice,
zindywidualizowana terapia musi być dostosowana do konkretnego profilu pacjenta, aby osiągnąć najlepsze wyniki terapeutyczne. Ideą medycyny spersonalizowanej jest poprawa opieki
nad pacjentem poprzez zapewnienie mu najbardziej korzystnej
interwencji medycznej w optymalnym oknie terapeutycznym.
W konsekwencji, spersonalizowane Produkty lecznicze powinny również obniżać koszty opieki zdrowotnej, zapewniając ich
efektywne stosowanie przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści dla pacjenta. Medycyna
personalizowana dzięki indywi-
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dualnemu podejściu do pacjenta
ogranicza użycie nieskutecznych
terapii, skracając czas leczenia,
zmniejszając liczbę zdarzeń niepożądanych i hospitalizacji, czego przykładem mogą być celowane terapie onkologiczne.
W przeciągu ostatnich lat
nastąpił szybki rozwój zaawansowanych terapii medycznych i
medycyny spersonalizowanej.
Szacuje się, iż rynek produktów
związanych z medycyną spersonalizowaną wzrośnie z 2,12 tryliona dolarów w 2021 roku do
5,7 tryliona dolarów w 2030
roku. Duży udział w tym rynku
będą
miały
celowane/
personalizowane terapie oparte
na produktach komórkowych
oraz innowacyjnych Produktach
białkowych.
Terapia komórkowa to szybko rozwijająca się dziedzina,
która obecnie rewolucjonizuje
leczenie chorób u ludzi. Terapia
komórkowa jest najczęściej stosowana w schorzeniach dla których nie ma obecnie dostępnego
skutecznego leczenia lub w
schorzeniach opornych na konwencjonalne terapie oraz w sytuacji, gdy obecne strategie tera-
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peutyczne wymagają inwazyjnych procedur i długotrwałego
podawania leków wywołujących
szkodliwe skutki uboczne.
W Polsce obszar terapii zaawansowanych, w tym terapii
komórkowych dopiero się rozwija, a jego większość obejmują
badania przedkliniczne oraz kliniczne w zakresie medycyny
regeneracyjnej oraz CAR-T.
Terapie białkowe
Terapia białkowa ma na celu
wspieranie ważnych procesów
komórkowych poprzez naprawę
lub dostarczanie określonego
białka, często zmodyfikowanego
genetycznie lub na poziomie
struktury białkowej, wprowadzając modyfikacje w budowie
czy funkcjach białek. Poprzez
wytworzenie hormonów, enzymów i innych substancji, terapie
te mogą radykalnie poprawić
jakość życia pacjenta. Białka
terapeutyczne można pogrupować w oparciu o ich typy molekularne, które obejmują, np. leki
oparte na przeciwciałach, białka
fuzyjne Fc, antykoagulanty,
czynniki krwi, czynniki wzrostu,
zmodyfikowane
rusztowania
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białkowe, enzymy, hormony,
interferony, interleukiny czy leki
trombolityczne. W tym zakresie
medycyna precyzyjna stara się
uwzględnić fizjologię komórkową, wpływ środowiska i historię
medyczną danej osoby, aby
stworzyć indywidualny plan
leczenia, unikalny dla każdej
osoby i dla każdego schorzenia.
W wyniku realizowanego
przez nas konkursu na rozwój
medycyny w oparciu o terapie
komórkowe i produkty białkowe
przewidujemy znaczne zwiększenie dostępu do nowoczesnych
terapii biotechnologicznych dla
polskich pacjentów, zarówno na
etapie komercyjnych badań klinicznych, jak i docelowo na poziomie zarejestrowanych rozwiązań w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych przez krajowe
przedsiębiorstwa branży biomedycznej. Inwestowanie w rozwój
polskich przedsiębiorstw biotechnologicznych daje szanse na
skokowy wzrost jakości, skuteczności oraz bezpieczeństwa terapii szeregu chorób dla których
obecne terapie nie są w pełni

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

wystarczające. Ponadto zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
z obszaru bioinformatyki oraz
metod omicznych (m.in. genomiki, proteomiki, metabolomiki)
będzie dawać szanse na personalizację terapii „pod konkretnego pacjenta” oraz precyzyjne
kierowanie leczenia na konkretny cel molekularny będący przyczyną danego schorzenia, zwiększając przez to bezpieczeństwo
oraz skuteczność terapii i wpływając bezpośrednio na jakość
życia pacjenta – tłumaczy Marceli Regan, p.o. kierownik Działu Nauki Agencji Badań Medycznych.
Konkurs ma na celu rozwijać kluczowe domeny w sektorze biomedycznym wskazane w
ramach Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego,
który jednoznacznie definiuje
obszar medycyny celowanej/
personalizowanej jako strategiczny kierunek rozwoju.
ABM
Więcej
na:
https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Sektor ochrony zdrowia zatruwa środowisko.
Szpitale potrzebują planu zielonej transformacji
Co piąty szpital w Polsce
ma ponad 70 lat i nie jest energooszczędny. Stan tych budynków ma znaczenie nie tylko dla
zdrowia pacjentów, lecz również kondycji środowiska naturalnego. Poza dużym zużyciem energii obciążeniem jest
również łańcuch dostaw dla
szpitalnej gastronomii czy
brak odpowiedniej gospodarki
odpadami
medycznymi.
Transformacja w tym zakresie
jest konieczna, ponieważ sektor opieki zdrowotnej obciąża
środowisko i klimat nawet bardziej niż lotnictwo czy przemysł stoczniowy – pokazuje
nowy raport „Zielone szpitale”, opracowany przez UN
Global Compact Network Poland we współpracy z firmą
Philips i zaprezentowany podczas Światowego Forum Miejskiego ONZ w Katowicach. W
Polsce takim statusem mogą
się pochwalić zaledwie dwie
placówki.
Gdybyśmy
skumulowali
wszystkie szpitale w jednym
miejscu i stworzyli z nich hospital state, nowe państwo, to byłoby ono na piątej pozycji pod
względem globalnych emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery – mówi agencji Newseria
Biznes Kamil Wyszkowski,
dyrektor wykonawczy UN Global Compact w Polsce.
Największym źródłem emisji
klimatycznych w służbie zdrowia jest spalanie paliw kopalnych – węgla, ropy i gazu. W
sumie opieka zdrowotna odpowiada za 4,4 proc. globalnych
emisji CO2. Aż 71 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych sektora zdrowotnego po-

chodzi zaś z łańcucha dostaw,
czyli np. produkcji i transportu
leków, urządzeń medycznych
czy jedzenia i wyposażenia dla
szpitali.
Co ciekawe, wzrost emisji gazów cieplarnianych w opiece
zdrowotnej można by obniżyć o
70 proc., gdyby kraje będące
sygnatariuszami porozumienia
paryskiego realizowały zawarte
w nim zobowiązania. Tak się
jednak nie dzieje, a na dodatek
tylko 0,3 proc. całkowitych funduszy przeznaczanych na walkę
ze zmianami klimatycznymi jest
przeznaczanych na transformację systemu opieki zdrowotnej –
wynika z nowego raportu
„Zielone szpitale”, opracowanego przez UN Global Compact
Network Poland we współpracy
z firmą Philips.
Ochrona zdrowia i ochrona
planety przed zmianą klimatu to
są dwa bardzo silnie powiązane
zagadnienia. W tym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
uznała prawo do czystego środowiska za prawo człowieka. W tle
mamy 9 mln przedwczesnych
zgonów na świecie z powodu
niskiej jakości powietrza, wody,
a w konsekwencji braku dostępu
do odpowiedniej opieki medycznej. W Europie to jest pół miliona ludzi, Polska na tej mapie też
jest przecież obecna. Sama niska
jakość powietrza w naszym kraju zabija co roku nie mniej niż
45 tys. osób – mówi Kamil Wyszkowski.
Autorzy raportu wskazują, że
zielona transformacja powinna
się rozpocząć od szpitali: poprawy ich efektywności energetycznej, zmiany podejścia do projektowania i budowy, a także cyfryzacji i modyfikacji łańcuchów
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dostaw dla szpitali tak, aby były
bardziej zrównoważone.
Budynki szpitalne są bardzo
silnie energochłonne i dość stare. W Polsce co piąty szpital ma
ponad 70 lat, te budynki absolutnie nie są definiowane jako energooszczędne – mówi Kamil Wyszkowski. – Musimy zadbać o
to, żeby sieć szpitali i poszczególne budynki były lepiej zarządzane, jak najlepiej doposażone
w infrastrukturę, jak najlepiej
zbudowane – chociażby po to,
żeby uniknąć np. syndromu chorego budynku, który wręcz pogarsza stan zdrowia przebywających w nim osób. Kluczowa jest
też dbałość o oświetlenie i hałas,
żeby nie był doskwierający,
zwłaszcza jeśli chodzi o budynki
szpitalne, które są umiejscowione w centrach miast. Wreszcie
kwestia wentylacji i innych problemów z niewłaściwą cyrkulacją powietrza, co w kontekście
osób chorych ma potężne znaczenie.
Dyrektor polskiego oddziału
UN Global Compact wskazuje,
że aby zredukować wpływ szpitali i sektora opieki zdrowotnej
na środowisko, trzeba podejść
do tego kompleksowo, uwzględniając cały łańcuch wartości. A
kompleksowe spojrzenie na zielone szpitale powinno uwzględniać też m.in. ich lokalizację i
otoczenie.
Budynki szpitalne generalnie
potrzebują zazielenienia. Jeżeli
mamy budynek w centrum miasta, spokojnie można go pokryć
ścianą zieleni, co sprzyja też
energooszczędności, bo taka
zielona ściana odbija promienie
słoneczne i schładza budynek –
wymienia ekspert. – Tak samo
warto zadbać też o zieleń we-
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wnątrz budynku.
Raport „Zielone szpitale”
pokazuje, że w Polsce coraz
więcej placówek inwestuje w
pompy ciepła, modernizację
węzłów cieplnych i centrale
wentylacyjne wyposażone w
chłodnice, a także wymienia
stolarkę okienną. W ciągu ostatnich ośmiu lat w niektórych
szpitalach zużycie energii cieplnej zostało zredukowane nawet
o 50 proc., generując oszczędności emisji CO2 na poziomie 1
tys. t rocznie. Dodatkowym plusem jest to, że zastosowanie
wszystkich tych rozwiązań
zmniejsza również koszt utrzymania szpitala.

Z dwóch kotłowni węglowokoksowych zmieniliśmy zasilanie na kotłownię gazową, a dodatkowym źródłem jest olej
opałowy. Efektem tej zmiany
jest zarówno redukcja emisji,
jak i oszczędności. Z kwoty
około 500 tys. zł w skali roku,
bo tyle wcześniej kosztowało
nas utrzymanie kotłowni, zeszliśmy do 110 tys. zł – mówi dr
Sławomir Wysocki, dyrektor
Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i
Gruźlicy w Wolicy, jednego z
dwóch zielonych szpitali w Polsce. – Emisja dwutlenku węgla
została zmniejszona o 730 t,
dwutlenku siarki – o ok. 5,4 t.

W przypadku tlenku węgla to
jest ponad 30 t, ponad 5 kg benzopirenu i 3,6 t pyłów zawiesiny. Jedna kotłownia w małym
szpitalu, a taki efekt.
Jak podkreśla, wiele proekologicznych inicjatyw w szpitalu
nie wymaga dużych inwestycji,
a może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne, nie mówiąc
już o korzyściach dla zdrowia
pacjentów i pracowników. A
aspekt kosztów jest dziś kluczowy dla dyrektorów szpitali.
Więcej na newseria.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Parlament Europejski będzie pracować
nad petycją Krajowych Producentów Leków
14 lipca br. podczas obrad
Komisji Petycji Parlamentu
Europejskiego w Brukseli
Grzegorz
Rychwalski, wiceprezes Krajowych
Producentów Leków podkrestr. 42

ślał, że Europejczycy nie są
dziś bezpieczni, bo 80% substancji do produkcji stosowanych w UE leków sprowadzanych jest z Azji. Pandemia
SARS-CoV-2 pokazała, że w
wyniku przerw w pracy tam-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

tejszych fabryk i zakłóceń w
globalnym transporcie oraz z
powodu zwiększonego zapotrzebowania na farmaceutyki
na całym świecie, może ich
zabraknąć. Tymczasem długotrwałe braki leków ratujących
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życie są w stanie spowodować
większe straty wśród ludności
niż niejeden konflikt zbrojny.
G. Rychwalski zaznaczył, że
produkcja substancji do wytwarzania leków w Europie zawsze
będzie droższa niż w Azji, a i
leki powstałe z tych substancji
będą kosztować więcej. – Ta
różnica w cenie jest kosztem
bezpieczeństwa lekowego, czyli
gwarancji dostaw leków nawet
w sytuacjach kryzysowych, który musimy ponieść. Stąd konieczność wypracowania przez
organy
UE
mechanizmów
wsparcia zdolności produkcyjnych substancji farmaceutycznych – apelował.
Wskazał, że przykładem takiej skoordynowanej strategii
mogą być 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.
Innym kierunkiem mogłoby być
ustanowienie systemu dopłat do

produkcji tych substancji na
wzór dopłat bezpośrednich do
produkcji rolnej. System wsparcia powinien rekompensować
wyższe koszty wytwarzania w
UE, aby umożliwić obniżenie
ceny substancji farmaceutycznej
i konkurowanie z azjatyckimi
produktami na europejskim rynku.
Dodał, że Azja długo pracowała na swoją monopolistyczną
pozycję w zakresie wytwarzania
składników leków i z pewnością
zrobi wszystko, aby ten status
utrzymać. Dlatego musimy działać z pełną determinacją i szybko. Konieczne jest również natychmiastowe
interwencyjne
wsparcie aktualnie produkowanych jeszcze w UE substancji
farmaceutycznych i niedopuszczenie do spadku wolumenu produkcji, który prowadzi do nieodwracalnego zamknięcia linii
technologicznej. Potrzebne będą
też gwarancje zbytu wyprodukowanych w UE substancji farmaceutycznych.
W ten sposób zbudujemy nie
tylko bezpieczeństwo zdrowotne
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Europejczyków. 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 – powiedział.
Europosłanka U. Muller z
Niemiec poinformowała, że niemieckie apteki borykają się
obecnie z brakami leków i muszą je limitować. – Dlatego petycja Krajowych Producentów Leków jest bardzo aktualna i powinna pozostać otwartą – stwierdziła. Pozostawienie petycji
otwartą oznacza rozpoczęcie
prac w jej zakresie.
Europoseł K. Złotowski z
Polski dodał, że potrzebne jest
wparcie ze strony Komisji Europejskiej – zarówno odpowiednie
przepisy, jaki i środki finansowe
na budowę linii produkcyjnych,
inwestycje
i szkolenie personelu. – Komisja
Petycji powinna skierować pytanie do KE na temat planów doty-
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czących wspierania przenoszenia produkcji do UE – zaapelował. Ponadto zwrócił się do
Przewodniczącego Komisji o
sporządzenie krótkiej rezolucji
Parlamentu Europejskiego, której wnioski z petycji byłyby
istotną częścią.
Europoseł J. Duda z Polski
wskazał, że choć petycja pochodzi z Polski, problem dotyczy
całej Europy, a najbardziej uzależnione kraje od dostaw farmaceutycznych z Azji to Dania i
Belgia. – Dlatego, jeśli mamy

być bezpieczni, Europa musi
postawić na produkcję u siebie –
stwierdził.
Przewodniczący
Komisji
Petycji A. Agius Saliba poinformował o rozpoczęciu prac nad
rezolucją Parlamentu Europejskiego wzywającą Komisję Europejską do konkretnych pilnych
działań. Zobowiązał Komisje
Europejską do przygotowania
odpowiedzi na piśmie na pytanie
dotyczące planów działań mających na celu przywrócenie produkcji substancji farmaceutycz-

nych w UE. Nad petycją będą
pracować trzy komisje Parlamentu Europejskiego: Komisja
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii i Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. (KPL)
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Inżynierowie
dla zdrowej planety
Symboliczne hasło V Światowego Zjazdu Inżynierów
Polskich i XXVII Kongresu
Techników Polskich nawiązywało do globalnych wyzwań,
które stoją przed środowiskiem akademickim i technicznym we współczesnym świecie. Uczeni i praktycy wymieniali się wiedzą i doświadczeniami podczas trzydniowych
obrad na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach pod koniec
czerwca. Poszukiwali recepty
na zapewnienie zrównoważonego rozwoju planety, zgodnego z wymaganiami ekologicznymi. Senator Jolanta Hibner,
uczestniczka tego ważnego
wydarzeniu uważa, że inżynierowie mogą zrobić wszystko,
ale wykorzystanie ich pomysłów i rozwiązań zależy przede wszystkim od decydentów i
polityków.
W historii czterech poprzednich Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich nie
było tak trudnej sytuacji geostr. 44

politycznej z jaką mamy do
czynienia obecnie. W jaki sposób twórcy techniki mogą pomóc w rozwiązaniu globalnych
problemów z którymi teraz
zmaga się świat?
Inżynierowie mogą zrobić
wszystko, ale decyzje podejmują przede wszystkim politycy i
to od nich zależy do czego wykorzystają twórczy potencjał
środowisk technicznych. Technika może bardzo dobrze służyć
ludziom, ale może też ich zabijać i dewastować planetę. Jeśli
ją zniszczymy to będzie koniec
naszej ziemskiej cywilizacji.
Można powiedzieć, że stoimy
tuż nad przepaścią. Barbarzyńska agresja Rosji na Ukrainę,
wiele innych światowych konfliktów zagrażających ludzkości
i planecie, groźba użycia broni
jądrowej, niszczycielskie skutki
zmian klimatu powodowane
nieodpowiedzialną eksploatacją
środowiska naturalnego, kryzys
energetyczny i wiele jeszcze
innych przyczyn są alarmującym ostrzeżeniem przed takim
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dramatem. Jeśli świat się nie
opamięta to ludzkość i planetę
czeka zagłada. Wysiłki inżynierów zmierzają do powstrzymania tej tragedii i odwrócenia
apokaliptycznych skutków, ale
sami tego nie zrobią bez odpowiedzialnej polityki decydentów.
Decydenci wysłuchali tych
ostrzeżeń?
Przedstawiciele administracji państwowej zlekceważyli
udział w V Światowym Zjeździe
Inżynierów Polskich, pomimo
licznych zaproszeń skierowanych do nich przez Federację
Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych NOT, jednego z
głównych organizatorów tego
wydarzenia, przygotowywanego
za każdym razem we współpracy z partnerami. Zawsze bardzo
aktywnie włącza się w to Rada
Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a także ośrodki akademickie i badawcze. Tym razem była
to Politechnika Śląska w Gliwi-
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cach, gdzie odbywały się trzydniowe obrady. Niestety, nikt
nie reprezentował Ministerstwa
Klimatu i Środowiska, ani Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także Ministerstwa Rozwoju i
Technologii. Wygląda na to, że
przedstawiciele tych resorów nie
są zainteresowani propozycjami
zgłaszanych przez inżynierów i
uczonych o światowym autory-

tecie, jak radzić sobie z poważnymi problemami związanymi
m.in. z dbałością o środowisko
naturalne i zdrowie człowieka,
jego miejsca w cyfrowym świecie, gwarantowanie cyberbezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystywania surowców czy
zapewnienia bezpiecznej dla
planety energetycznej przyszłości z uwzględnieniem zrówno-
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ważonego budownictwa i przyjaznej dla środowiska naturalnego komunikacji. Doświadczenia
polskich i polonijnych inżynierów związanych z tymi zagadnieniami na pewno byłyby przydatne dla przedstawicieli administracji państwowej. Takich
problemów nie da się rozwiązać
bez udziału nauki i techniki,
dlatego
tak
ważna
staje
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się również mądra edukacja
młodego pokolenia, przygotowująca je do przewidywania i
zapobiegania zagrożeniom, które stoją przed Ziemią i jej mieszkańcami.
Polscy naukowcy i inżynierowie, którzy mieszkają i pracują za granicą, niejednokrotnie w bardzo odległych krajach, nie zawiedli w przeciwieństwie do decydentów.
Rozczarowani byli nieobecnością przedstawicieli władzy na
tym elitarnym forum w Gliwicach?
Większość naszego środowiska nie była tym zaskoczona,
ponieważ z arogancją obecnej
władzy spotykamy się na co
dzień przy różnych okazjach.
Sama
jestem absolwentką Wydziału
Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
Politechniki Warszawskiej i
czynnym zawodowo inżynierem, pomimo wieloletniej pracy
parlamentarnej. Byłam posłem
na Sejm V, VI i VIII kadencji,
posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, a teraz jestem senatorem X kadencji.
Władza nie konsultuje z nami
projektów dotyczących rozwiązań technicznych, w sprawach
ważnych dla społeczeństwa i
gospodarki. W Senacie doświadczamy tego na każdym kroku.
Decyzje podejmują politycy partii rządzącej, a jak się to kończy
widać najlepiej po budowie
elektrowni węglowej w Ostrołęce. Prawie 2 mld wyrzuconych
w błoto pieniędzy publicznych.
Kiedy świat odchodzi od paliw
kopalnych i dokonuje transformacji energetycznej zwiększając
znacząco udział odnawialnych
źródeł energii w miksie energetycznym, my chcieliśmy stawiać
nową elektrownię węglową. To
musiało się skończyć klęską i
kompromitacją tej władzy, która
liczyła na unijne środki na ten
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cel. Specjaliści przestrzegali
przed takimi konsekwencjami,
ale rząd ich nie słuchał. Takich
przykładów mamy znacznie
więcej w wielu dziedzinach nie
tylko w energetyce. Sytuacja
byłaby dużo lepsza, gdyby sami
inżynierowie startowali w wyborach do Parlamentu. W takim
gronie dyskusje miałyby charakter merytoryczny, a nie populistyczny. W obecnej kadencji
mamy w Senacie tylko 11 inżynierów na 100 senatorów. Najwięcej jest z dziedziny rolnictwa. W Sejmie twórców techniki
też jest bardzo mało. Powinno
ich być znacznie więcej, bo inżynierowie mają nie tylko wiedzę techniczną, ale także analityczne umysły. Warto sobie
przypomnieć jakie Polska miała
osiągnięcia w okresie międzywojennym, kiedy do polityki i
rządu wchodzili inżynierowie.
Będę namawiała moje koleżanki
i kolegów do startu w najbliższych wyborach. Wtedy będziemy mogli zrobić dużo dobrego
dla ludzi i planety.
Co zyskaliby decydenci,
gdyby uczestniczyli w V Światowym Zjeździe Inżynierów
Polskich, połączonym z XXVII
Kongresem Techników Polskich w Gliwicach?
Nawiązanie kontaktów z
wybitnymi polskimi naukowcami i ekspertami, którzy od lat
pracują zagranicą w ośrodkach
akademickich lub koncernach o
światowej renomie. To jest wielki kapitał i dostęp do wiedzy
oraz najnowszych technologii.
Byli wśród nas polscy profesorowie z Uniwersytetu Stanforda
w Kalifornii, Auburn University
w Alabamie, polonijni inżynierowie pracujący w przemyśle i
agencjach rządowych z Chicago,
Toronto, San Francisco w Dolinie
Krzemowej,
a
także przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych z
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europejskich
krajów:
Austrii, Francji, Litwy, Niemiec
i liczna grupa z Wielkiej Brytanii. Polskie uczelnie reprezentowali rektorzy uczelni technicznych, nauczyciele akademiccy,
badacze, natomiast środowisko
branżowe przedstawiciele różnych
organizacji
inżynierskich. Jednym w podstawowych celów Światowych Zjazdów
Inżynierów
Polskich
oprócz poznania wzajemnego
dorobku twórców techniki, a
także przełamywanie barier, które utrudniają optymalne wykorzystanie potencjału polonijnych
inżynierów i naukowców. Te
Zjazdy odbywają się co trzy lata
od 2010 roku, a w międzyczasie
pojawiają się przełomowe rozwiązania na świecie. Polonijni
inżynierowie też biorą w tym
udział, a często sami wymyślają
wspaniałe rzeczy. Można się o
tym dowiedzieć właśnie podczas
takich spotkań. Ubolewam nad
tym jako inżynier, że my nie
korzystamy z rozwiązań, które
nasi koledzy z innych krajów
wymyślili. Naukowcy i inżynierowie dzielą się między sobą
swoją wiedzą i pomysłami, ale
decydenci z tego prawie nie korzystają. Ja z wielkim zainteresowaniem i uwagą słuchałam wypowiedzi i prezentacji
inżynierów oraz środowiska
akademickiego przez trzy dni
trwania Zjazdu. Wnioski z debat, co inżynierowie mogą zrobić dla zdrowej planety, roześlemy do przedstawicieli władzy,
aby się dowiedzieli jaką wartość
mają spotkania w gronie wybitnych polskich i polonijnych ekspertów technicznych.
Rozmawiała Jolanta Czudak
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Katowice oficjalnie otrzymały tytuł
Europejskiego Miasta Nauki 2024
Podczas konferencji EuroScience Open Forum 2022 w
Lejdzie w centralnej Holandii,
odbyła się w sobotę oficjalna
ceremonia przekazania Katowicom tytułu Europejskiego
Miasta Nauki (EMN) 2024.
„To wyróżnienie jest równie
prestiżowe jak miano Europejskiej Stolicy Kultury czy
prawo do organizacji igrzysk”
– powiedział PAP prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.
Decyzja o wyborze Katowic
została ogłoszona w grudniu
2021 roku, jednak oficjalne wręczenie tytułu nastąpiło w sobotę
w Lejdzie, Europejskim Mieście
Nauki 2022, podczas konferencji poświęconej kluczowym dla
przyszłości świata badaniom
naukowym i innowacjom.

„Katowice otrzymały to wyróżnienie dzięki wspólnym staraniom władz miasta oraz środowiska akademickiego” – powiedział prof. Koziołek i dodał, że
przyznanie tytułu jest konsekwencją uznania miasta Katowice oraz Uniwersytetu Śląskiego i
innych katowickich uczelni za
doświadczonych współorganizatorów i gospodarzy ogólnoświatowych wydarzeń.
Miasto Katowice zgłosiło
swoją kandydaturę w 2021 r.
razem z Uniwersytetem Śląskim, a starania wsparły inne
katowickie uczelnie. Pod dokumentem powołującym tzw. konsorcjum uczelni podpis złożyło
22 grudnia ubiegłego roku siedmiu rektorów reprezentujących
śląskie uczelnie – Akademia
Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowi-
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cach, Akademia Wychowania
Fizycznego im. J. Kukuczki w
Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider oraz miasto
Katowice jako strategiczny partner konsorcjum.
„Jeszcze nie otwieramy
szampana, bo wiemy, że czeka
nas ogromna praca” – mówił
prezydent Katowic Marcin Krupa, odbierając od burmistrza
Lejdy symboliczny klucz, będący symbolem EMN. Prezydent
podkreślał, że tytuł daje szansę
na zwiększenie zaangażowania
mieszkańców regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych, a także zwiększa turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej. Obecny podczas

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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uroczystości marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski podziękował rektorom
katowickich uczelni zdobytego
wyróżnienia. „Znakomita robota” – zwrócił się do obecnych na
sali rektorów.
Razem z tytułem Katowice
otrzymały także prawo do organizacji EuroScience Open Forum w 2024 r. Jak zadeklarowały władze miasta, ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń
o charakterze naukowym i technologicznym na świecie a do
stolicy Śląska przyjadą największe autorytety świata nauki.
„Stolica Górnego Śląska
przez lata kojarzona głównie z
kopalniami i hutami, dziś przechodzi transformację, a jej nowym przemysłem jest nauka.

Symboliczny wybór Katowic
dowodzi, że najważniejsze wyzwania rozwojowe ukryte są w
potencjale innowacyjnym tego
regionu” – powiedziała PAP dr
Anna Budzanowska, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. Europejskiej Stolicy Nauki Katowice 2024.
Tytuł przyznaje od 2004 r.
co dwa lata European Association for the Advancement of
Science
and
Technology
(Europejskie Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii) i przed Katowicami otrzymały go m.in. Barcelona, Dublin, Sztokholm oraz Leida. Katowice są pierwszym miastem z
Europy Środkowo-Wschodniej
uznanym za Europejskie Miasto
Nauki.

Jak deklaruje Europejskie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii, tytuł
przyznawany jest w celu pogłębienia zmian towarzyszących
transformacji społeczeństwa w
stronę nauki w poszczególnych
miastach europejskich. Ma także
na celu ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji
naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i
rozwój europejskich badań bez
granic, czytamy na stronie internetowej organizacji. Andrzej
Pawluszek (PAP)
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Biedne ciepłownie
patrzą na rząd
Lokalne ciepłownictwo sieciowe to „uśpione aktywa” polskiej energetyki, które rząd
planował obudzić i wykorzystać do transformacji polskiej
energetyki. Szybujące ceny
węgla, gazu, biomasy i uprawnień do emisji sprawiają, że
ciepłownie budzą się same…
jako bankruci. Rząd przygotował strategię do 2040 r., ale
miejskie ciepłownie nie dowiedzą się z niej jak nie zginąć w
ciągu najbliższych pięciu lat.
Kiedy przyśniło mi się, że
spółka nie ma pieniędzy na zapłacenie za uprawnienia do emisji CO2, to uznałem, że już pora
odejść. Miałem dość ciągłego
kombinowania jak firma przetrwa następny miesiąc – opowia-
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da były już prezes MPEC z południowo-wschodniej Polski. –
Podałem się do dymisji i teraz
mam spokojną posadę w państwowej spółce.
Ale dymisja nawet wszystkich prezesów miejskich ciepłowni nie rozwiąże problemów,
które narastały od lat. Raporty
Urzędu Regulacji Energetyki od
lat sygnalizują, że ciepłownictwo sieciowe przynosi straty, a
należące przeważnie do samorządów spółki nie mają pieniędzy na inwestycje.
Co roku ceny ciepła rosną
jak na drożdżach – o ile w 2020
r. średnia podwyżka wyniosła 8
proc., to w ciągu ostatnich kilku
miesięcy URE było zmuszone
zatwierdzić podwyżki o kilkadziesiąt procent. Rekordzista –
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czyli Nowy Tomyśl – podwyższył taryfę prawie o 88 proc. I
nic dziwnego – tamtejsi mieszkańcy mają ciepło z kotłowni
gazowych, a kryzys na rynku
gazu to dramat dla ciepłowni.
URE w najnowszym raporcie o ciepłownictwo (niestety za
2020 r. ) informuje, że 97 proc.
przedsiębiorstw rozpoczęło już
inwestycje dostosowania swoich
instalacji do nowych, unijnych
norm emisji spalin. Wysokość
planowanych do poniesienia do
końca 2029 r. nakładów na realizację tego celu ciepłownicy
oszacowali na blisko 5,4 mld zł.
Jak związać koniec z końcem?
Tymczasem ciepłownicy nie
tylko nie wiedzą skąd mają te
pieniądze wziąć, ale jeszcze roz-
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paczliwie próbują związać koniec z końcem. Od trzech lat
rosną ceny uprawnień do emisji
CO2, które muszą kupować jednostki o mocy powyżej 20 MW.
Jeszcze w 2017 r. wynosiły poniżej 10 euro za tonę, dziś to
sięgają 80 euro, a bywały i po
90. Ciepłownie płacą i płaczą –
według danych Forum Energii
emitują ok. 30 mln ton rocznie,
jak łatwo policzyć przy średniej
cenie 70 euro za tonę w zeszłym
roku zasiliły z tego tytułu budżet
państwa kwotą 8 mld zł.
Ciepłownicy są szczególnie
rozgoryczeni, bo zostali sami ze

swoimi problemami. Państwowe
spółki energetyczne dostały całkiem solidną pomoc od państwa
– dość przypomnieć o dokapitalizowaniu PGE i Enei kwotą
blisko 4 mld zł w tym roku. Ciepłownicy mają różne programy,
w których mogą wystąpić o pożyczki czy dotacje, ale to zaledwie ułamek tych pieniędzy, które dostała energetyka. – To
szczególnie niesprawiedliwe, bo
my jesteśmy dużo biedniejsi i
mamy straty, a energetyka –
rekordowe zyski – mówi prezes
miejskiej ciepłowni, który woli
być anonimowy bo „nie chce się
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narażać”. Tomasz Elżbieciak,
Rafał Zasuń
Gdzie ciepłownie szukają
ratunku? Które ciepłownie są
w najgorszej sytuacji? Co robi
rząd żeby im pomóc? Jakie są
scenariusze dla ciepłownictwa? O tym w dalszej części
artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl LINK: https://
wysokienapiecie.pl/71567biedne-cieplownie-patrza-narzad/#dalej
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Ciąg dalszy ze s.1

Lubelskie zagłębiem
energetycznym Polski
Lubelszczyzna ma bardzo
dobre warunki wietrze do budowy elektrowni wiatrowych.
Około 8 procent powierzchni
województwa nadaje się do
realizacji takich inwestycji –
to wnioski z raportu przedstawionego podczas konferencji
„Lubelskie zagłębiem energetycznym Polski”, której partnerem strategicznym był Jarosław Stawiarski, marszałek
województwa lubelskiego.
Uruchomienie choćby części
potencjału dałoby Lubelszczyźnie prawdziwe bezpieczeństwo
energetyczne i niezależność od
rosyjskich surowców – podkreśla Paweł Malarz, kierownik
projektów w OX2, który podczas konferencji prezentował
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raport.
Obecnie w województwie
lubelskim produkowane jest
zaledwie 2 procent krajowej
energii elektrycznej choć w regionie wytwarzane jest aż 4 procent PKB, mieszka w nim 5 procent ludności Polski i zajmuje
ono, aż 8 procent powietrzni
kraju. Te dane pokazują, jak
wielka praca w sektorze energetyki konwencjonalnej oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł
Energii jest jeszcze do wykonania.
Lubelskie ma wielki potencjał energetyczny i możliwości
jego rozwoju. Oczywiście, przez
najbliższe dziesięciolecia miks
energetyczny będzie opierał się
o konwencjonalne źródła i wytwarzanie z węgla kamiennego,
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ale lubelskie powinno inwestować także w rozwój źródeł odnawialnych. Znakomite warunki
wietrzne i dobre nasłonecznienie
pozwalają myśleć o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki, jako dobrym uzupełnieniu źródeł konwencjonalnych. – wskazuje
Grzegorz Tobiszowski, poseł
do Parlamentu Europejskiego,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Energii w latach 2015-2019.
Kilka tygodni temu naukowcy z Instytutu Staszica pytali
mieszkańców
województwa,
jaki jest ich stosunek do rozwoju
odnawialnych źródeł energii w
ich regionie. Mieszkańcy powiatu kraśnickiego w zdecydowanej
większości opowiedzieli się za
inwestowaniem w nowe moce
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wiatrowe. To według nich pozwoli uniezależnić się od Rosji
oraz sprawi, że energia elektryczna będzie tańsza. Dziś na
terenie województwa funkcjonuje i w budowie jest łącznie około
100 wiatraków, głównie w 8
zawodowych farmach wiatrowych. Według ekspertów kolejnych dwieście wiatraków może
zasilić województwo w energię
w ciągu kilku następnych lat.
Realnie, w najbliższych latach można mówić o zwiększeniu potencjału tego sektora energetyki w regionie o kolejne 1020 farm wiatrowych – dodaje
Paweł Malarz. – To pozwoliłoby
istotnie zwiększyć wkład województwa w produkcję energii
elektrycznej o ok. 1,5 do 3 Twh.
Czysta energia, która w ten
sposób trafi do sieci to jedno, a
wpływy budżetowe do gmin
oraz miejsca pracy i inwestycje

infrastrukturalne to drugie. Budowa kolejnych mocy to szansa
dla rozwoju lubelskich gmin, o
czym podczas konferencji mówili samorządowcy.
Energię elektryczną z wiatru
należy traktować jako szansę
dla rozwoju lokalnych samorządów oraz lokalnych społeczeństw. Lubelskie gminy powinny wykorzystywać potencjał
naturalny dla rozwoju energetyki wiatrowej i zmieniać go z
jednej strony w czystą i tanią
energię z wiatru, a z drugiej we
wpływy budżetowe, które pozwolą na inwestycje służące lokalnej społeczności. Wpływy z
farmy wiatrowej, która powstaje
na terenie gminy Wisznice pozwolą nam zwiększyć komfort
życia mieszkańców poprzez nowe drogi, inwestycje infrastrukturalne, czy przydomowe źródła
OZE dla mieszkańców np. dota-

cje na pompy ciepła – podkreśla
dr Piotr Dragan, wójt gminy
Wisznice.
Z analizy ekspertów wynika,
że na inwestycje wiatrowe po
2027 roku mogliby liczyć mieszkańcy 20 gmin. Przed województwem lubelskim jest energetyczna przyszłość. Pokazują to
z jednej strony wnioski z konferencji i Lubelska Rezolucja
Energetyczna, która zwraca
uwagę na to, że należy wykorzystać potencjał województwa rozwijając zarówno źródła konwencjonalne oraz należycie wykorzystać warunki do rozwoju
energetyki wiatrowej – zauważa
Tomasz Guzowski, dyrektor ds.
rozwoju i zakupu projektów
wiatrowych w OX2. (EW)
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Czego potrzebuje
geotermia w Polsce?
W ostatnich siedmiu latach
nie powstała w Polsce ani jedna ciepłownia geotermalna.
Chęci i plany wykorzystania w
polskim ciepłownictwie z wód
geotermalnych są ogromne,
ale zderzenie z rzeczywistością
weryfikuje niejeden zapał.
W ostatnich siedmiu latach
na rozwój geotermii w Polsce
poszły setki milionów złotych,
ale jak dotąd udział energii geotermalnej w polskim ciepłownictwie nie zmienił się i wynosi
ułamek procenta. Dofinansowanie na inwestycje geotermalne
płynie szerokim strumieniem z

kasy państwa i funduszy unijnych, co nie zmieniło faktu, że
są to długotrwałe i skomplikowane inwestycje, które w ograniczonym stopniu mogą pomóc
sektorowi ciepłowniczemu w
dekarbonizacji i odchodzeniu od
węgla i gazu. Jak dotąd udało
się to osiągnąć w kilku miejscowościach. W ciągu dekady –
jeśli wszystko pójdzie z planem
– przybędzie około 30 takich
ciepłowni w miastach.
Geotermia w Polsce odpowiadała w 2020 roku za ok. 0,3
proc. energii z OZE. W tym roku to może się nieznacznie
zmienić, bo o krok od urucho-
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mienia jest Geotermia Toruń.
Będzie to pierwsza od dekady
nowa ciepłownia geotermalna w
Polsce. W przyszłym roku mają
szansę rozpocząć pracę co najmniej kolejne dwie ciepłownie
geotermalne.
Najsłynniejsza geotermia w
Polsce
Projekty geotermalne rozwijają się latami i – co warto podkreślić – w polskich warunkach
wymagają najczęściej stosowania źródeł szczytowych. Nie
inaczej jest w przypadku Torunia, gdzie moc ciepłowni geotermalnej i pomp ciepła wynosi
20,5 MW, a kotła gazowego –
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ponad 7 MW. Z końcem maja
Geotermia Toruń uzyskała koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. Wcześniej podpisała długoterminową
umowę z PGE Toruń na sprzedaż ciepła, które będzie zasilać
wyznaczony obszar sieci ciepłowniczej w zachodniej części
miasta i dostarczy ok. 8 proc.
ciepła do Torunia.
Sam projekt zaczął się 15 lat
temu przyznaniem dotacji przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na odwiert poszukiwawczy.
Gdy umowa została przez
NFOŚiGW
wypowiedziana
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Fundacja Lux Veritas skierowała sprawę do sądu i ostatecznie
w 2015 r. zawarto ugodę, wypłacając inwestorowi odszkodowanie. Wówczas wydawało się,
że inwestycja ruszy z kopyta. W
przypadku geotermii to jednak
nie jest możliwe, i to mimo
ogromnych funduszy kierowanych na ten sektor. Geotermia
Toruń od 2015 r. dostała z budżetu unijnego i NFOŚiGW ok.
50 mln zł w formie dotacji i pożyczek, na budowę ciepłowni i
sieci ciepłowniczej. Jak podaje
PGE ustalanie sposobu i warunków odbierania ciepła z geotermii trwało kilka lat.
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Jaki obszar Polski jest perspektywiczny pod kątem wykorzystania wód termalnych? Jakie
kwoty na budowę infrastruktury
ciepłowni termalnych przeznaczono z kasy państwa i unijnej?
Czy przyszedł czas na płytką
geotermię? Czy bez wysokich
dotacji rozwój geotermii w Polsce jest możliwy? O tym w dalszej części artykułu na portalu
WysokieNapiecie.pl
Magdalena Skłodowska
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Miliard złotych na zakup
inteligentnych liczników
3,8 mln nowoczesnych liczników zdalnego odczytu zużycia
energii pojawi się w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje projekt. Będzie to kamień milowy do osiągnięcia
80proc. instalacji do roku
2028.
Od
15
lipca
NFOŚiGW rozpocznie pierwszy
nabór w programie priorytetowym „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”.
To propozycja dla operatorów systemu dystrybucyjnego
(OSD), którzy będą mogli otrzy-

mać dotacje na zakup i instalację
u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu energii
oraz na modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do
użytkowania tych nowoczesnych
urządzeń pomiarowych. Budżet
programu wynosi 1 mld złotych.
Celem nowego programu,
wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest rozwój infrastruktury energetycznej, który pozwoli na wielostronną komunikację
wszystkich stron dystrybucji energii elektrycznej przy pomocy tzw.
inteligentnych liczników (AMI)
wraz z towarzyszącą infrastrukturą
informatyczną i zarządczą. Chodzi
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o optymalizację pracy sieci w Polsce, sprawniejszą i szybszą obsługę
na rynku energii elektrycznej oraz
umożliwienie zastosowania mechanizmów DSR (Demand Side Response), czyli czasowej redukcji
poboru mocy przez odbiorców
energii, aby dzięki temu wspierać
stabilne funkcjonowanie systemu
elektroenergetycznego.
Program
priorytetowy
„Elektroenergetyka – Inteligentna
infrastruktura energetyczna” jest
zgodny
z prawem Unii Europejskiej, w tym
z dyrektywą ustanawiającą system
handlu przydziałami emisji gazów
cieplarnianych oraz rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Funduszu Modernizacyjnego (FM),
z którego wspierane są inwestycje
w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej w państwach UE
o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów
redukcji emisji CO2. Budżet nowego programu w wysokości 1 mld zł
będzie pochodził właśnie z Funduszu Modernizacyjnego, czyli strumienia środków finansowych na
modernizację sektora energetyki w
Polsce, którym NFOŚiGW zarządza jako krajowy operator FM. Nowy projekt wdrażany przez Narodowy Fundusz ma się przyczynić do
osiągnięcia ramowych celów dotyczących klimatu i energetyki wyznaczonych na poziomie krajowym
oraz celów długoterminowych
określonych w Porozumieniu Paryskim.
Beneficjentami nowego programu będą operatorzy systemu dys-

trybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) w rozumieniu ustawy z
25 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Przewidziane są dla nich
bezzwrotne dotacje na działania
związane z zakupem inteligentnych
liczników AMI (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz na
przedsięwzięcia dotyczące instalacji
tych liczników i dostosowania infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej lub technicznej wymaganej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia u odbiorcy
końcowego, a także kosztów oprogramowania, w tym systemów pomiarowych i zdalnego odczytu (dotacja do 100 proc. kosztów
kwalifikowanych).
Nabór wniosków będzie się
odbywał w trybie ciągłym, do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Informacje o terminach
oraz sposobach składania i rozpatrywania wniosków zostaną okre-

ślone w regulaminie naboru lub
ogłoszeniu o naborze i zamieszczone na dedykowanej FM stronie internetowej NFOŚiGW.
Wskaźnik osiągnięcia celu programu
priorytetowego
„Elektroenergetyka – Inteligentna
infrastruktura energetyczna” zostanie wyrażony liczbą zainstalowanych liczników zdalnego odczytu
zużycia energii elektrycznej. Według założeń, ma ona wynieść co
najmniej 3,8 mln sztuk. Projekt
będzie realizowany do roku 2025,
przy czym podpisywanie umów
powinno zakończyć się do 31 grudnia 2024 r., a wydatkowanie środków – do 31 grudnia 2025 r.

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

Świat nie może
funkcjonować bez inżynierów
Inżynierowie w Stanach
Zjednoczonych mają duży
wpływ na decyzje podejmowane przez władze federalne i
stanowe. Wiedza ekspertów
jest powszechnie szanowana w
tym kraju. Politycy i decydenci liczą się z ich opiniami i ekspertyzami. Zdają sobie bowiem doskonale sprawę, że
świat w którym żyjemy nie
mógłby funkcjonować bez inżynierów – podkreśla prof. dr
hab. inż. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, który bardzo aktywnie
uczestniczył w V Światowym
Zjeździe Inżynierów Polskich
w Gliwicach.
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Niezależne od rządu amerykańskie organizacje branżowe,
które skupiają w swoich szeregach twórców techniki wydają
raporty ze wskazaniem najważniejszych zadań i przedsięwzięć
proponowanych do realizacji.
Raporty te przekazywane są do
Kongresu Stanów Zjednoczonych, który wnikliwie je analizuje i ustala budżet na ich wykonanie. Jeśli Kongres ma jakieś
zastrzeżenia do przedłożonych
propozycji to je konsultuje ze
specjalistami, których wiedza i
kompetencje
mają
wielki
wpływ na decyzje budżetowopolityczne. Dzieje się tak zarówno na szczeblu federalnym jak i
stanowym, informował w Gliwicach profesor Piotr Moncarz,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

który od lat z wielkim zaangażowaniem działa na rzecz budowania relacji naukowych i gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Kiedy pojawia się poważny
do rozwiązania problem na poziomie narodowym, dotyczący
przykładowo rozwoju biotechnologii, drogownictwa, polityki
paliwowej, energetycznej czy
cyberbezpieczeństwa, to rząd
zwraca się do Narodowej Akademii Inżynierów, zbliżonej w
swojej działalności do Polskiej
Akademii
Nauk
i
prosi
o wydanie ekspertyzy – informuje prof. Piotr Moncarz. –
Jest to niezwykle ceniona instytucja, licząca ok. 2 tys. członków, wybranych spośród specja-
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listów o najbardziej znaczących
dokonaniach ze wszystkich
dziedzin inżynierii. Mamy tam
11 sekcji a ja jestem jednym z
członków tego forum. Ekspertyzy wykonywane przez specjalistów z NAI trafiają na najwyższe szczeble systemu administracji publicznej, czyli do Kongresu Stanów Zjednoczonych,
gdzie są bardzo poważnie traktowane.
Niestety, w polskim systemie wygląda to zupełnie inaczej,
bo ważnych decyzji gospodarczych, technologicznych czy
naukowych zazwyczaj nie konsultuje się z ekspertami. Prowadzi to wielokrotnie do zgubnych
konsekwencji i wielomiliardowych strat. – Zastanawiam mnie
dlaczego przedstawicielom polskiego rządu nie zależy na po-

dejmowaniu współpracy z naszym środowiskiem i naprawdę
trudno jest mi to zrozumieć. –
podkreśla profesor. – Światowy
Zjazd Inżynierów Polskich był
doskonałą okazją do nawiązania
takich kontaktów, a mimo to,
został przez polskie władze
zlekceważony. Spotkania naukowców i polonijnych inżynierów mają ogromne znaczenie
dla tworzenia pomostu między
nauką i biznesem, dostępu do
najnowszych technologii, które
wpływają na rozwiązywanie
ważnych problemów we współczesnym świecie. Widzimy te
efekty od lat po naszych konferencjach „Poland Day w Dolinie
Krzemowej”, organizowanych
pod
egidą
PolskoAmerykańskiej Rady Współpracy na Uniwersytecie Stanforda.

Ostatnie takie spotkanie odbyło
się w połowie czerwca i przyniosło wspaniałe rezultaty. W
Gliwicach mogło być podobnie.
Profesor Piotr Moncarz ma
nieocenione zasługi w budowaniu relacji naukowych i gospodarczych między Polską a Stanami
Zjednoczonymi.
Jest
współzałożycielem i przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej
Rady Współpracy (US-Polish
Trade Council USPTC), która
od lat skutecznie wspiera polskie firmy technologiczne w
Dolinie Krzemowej.
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Ciąg dalszy ze s.1

Fundusze na promocję wymiany
„kopciuchów”
i termomodernizacji domów

Znamy już wyniki pierwszego, rocznego rankingu
gmin w prowadzonym przez
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
Udział w tym projekcie 83
proc. samorządów gminnych
oraz uzyskane przez nie wyniki świadczą o dużym zaangażowaniu lokalnych społeczności i władz w walkę o poprawę
jakości powietrza w „małych
ojczyznach”, a tym samym w
całej Polsce.
Jedną z trzech przyjętych w
2021 r. tzw. zachęt dla gmin
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uczestniczących w programie
„Czyste Powietrze” było przeznaczenie 16 mln zł do rozdysponowania pomiędzy samorządy, które najskuteczniej zmotywują swoich mieszkańców do
poprawy efektywności energetycznej domów poprzez wymianę przestarzałych kotłów spalających węgiel i inne paliwa stałe
na ekologiczne źródła ciepła
oraz kompleksowe ocieplenie
budynków jednorodzinnych – z
wykorzystaniem dotacji z programu „Czyste Powietrze”.
Cieszę się, że tak wiele samorządów włączyło się w promowanie programu Czyste Powietrze. Ponad dwa tysiące

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

gmin w Polsce przystąpiło do
współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska.
Dziś wyróżniamy 625 najaktywniejszych – podkreśla Anna
Moskwa, minister klimatu i środowiska. Wiele wyzwań jeszcze
przed nami, ale jestem przekonana, że wspólnie skutecznie
poradzimy sobie w walce o
czystsze powietrze, mniejsze
straty energii potrzebnej do
ogrzewania naszych domów, a
w rezultacie zdrowszą i bardziej
komfortową codzienność. Jednocześnie zachęcam wszystkich
tych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy dotychczas omijali nasz program, do
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włączenia się i wsparcia mieszkańców swoich gmin w wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Obecnie, zapraszając samorządy uczestniczące już w programie jak i kolejne, które jeszcze się do niego nie włączyły,
do dalszej walki o czyste powietrze, NFOŚiGW wskazuje 625
gmin, które zyskały dodatkowe
fundusze na intensywne i skuteczne działania.
Chcemy wspierać samorządy w ich walce o jakość powietrza poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie
gminy – podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. –
Pragniemy motywować gminy

do jeszcze aktywniejszej współpracy z właścicielami budynków
jednorodzinnych, bo jeśli ich
domy staną się bardziej efektywne energetycznie, to wpłynie to
bezpośrednio na zdrowie i komfort życia mieszkańców oraz na
ich bezpieczeństwo energetyczne
–
dodaje
wiceszef
NFOŚiGW.
Wspomniana łączna kwota
16 mln zł zostanie rozdzielona
pomiędzy te samorządy gminne,
które w rankingu osiągnęły najwyższą wartość wskaźnika.
Przyjęto, że środki będą skierowane do ok. 30% wszystkich
gmin, które zawarły porozumienie ws. wdrażania programu
„Czyste Powietrze” do 31 marca
2022 r. Zgodnie z przyjętym
wyliczeniem wskaźników aktywności gmin – wskazuje się
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625 gmin, które mają wskaźnik
zaangażowania
powyżej
3,70% i kwalifikują się do dofinansowania. Kwota dodatkowego finansowania wynosi zatem
25 600 zł na każdą z 625 gmin
o najwyższej wartości wskaźnika, zgodnie z wyliczeniem: 16
000 000 : 625 = 25 600 zł.
Tabela: 20 gmin z rocznego
rankingu /wskaźnik powyżej
10% udziału budynków w programie/
– pełna lista
www.czystepowietrze.gov.pl
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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100 mln zł na nowy konkurs
niekomercyjnych badań
Dostarczenie danych naukowych m.in. o najskuteczniejszych lekach i procedurach medycznych, opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub profilaktyki w ramach prowadzonych
niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów
badawczych jest celem konkursu
ogłoszonego
przez
Agencję Badań Medycznych.
Wnioski można składać za
pomocą systemu teleinformatycznego ABM.
Na dofinansowanie projektów przeznaczono 100 mln zł.
Projekty muszą mieć status niekomercyjnych badań klinicz-
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nych produktu leczniczego lub
eksperymentów badawczych –
wynika z komunikatu Agencji
Badań Medycznych (ABM).
Wnioski można składać do 20
października 2022r.
Podano, że zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based
Medicine, EBM), wybór terapii
stosowanej w praktyce klinicznej powinien być podejmowany
na podstawie wiarygodnych,
wysokiej jakości danych klinicznych, pozyskanych w pierwszej
kolejności z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie
skuteczności i bezpieczeństwa
alternatywnych opcji terapeu-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

tycznych, tj. badań typu head-tohead.
„Rosnąca liczba dowodów
naukowych sprawia, że coraz
częściej w terapii chorób możliwe staje się zastosowanie kilku
alternatywnych wobec siebie
metod terapeutycznych. Nie
zawsze jednak dysponujemy
danymi, które mogą nam pomóc
w obiektywnej ocenie, która z
dopuszczonych i już stosowanych różnych form terapii jest w
danym wskazaniu bardziej efektywna, bardziej bezpieczna czy
bardziej opłacalna – tak dla pacjenta, jak i dla systemu zdrowia” – powiedział cytowany w
komunikacie prof. Marcin Mo-
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niuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dodał, że nie chodzi tylko o
porównanie różnych form farmakoterapii w danym wskazaniu, ale m.in. o zestawienie
dwóch różnych metod zabiegowych czy też metody zabiegowej z farmakoterapią lub z innym rodzajem leczenia zachowawczego.
„Wyniki tego rodzaju analiz
porównawczych finansowanych
ze źródeł niezależnych od podmiotów komercyjnych byłyby
niezwykle przydatne dla środowiska medycznego, jak i dla
instytucji odpowiedzialnych za
finansowanie
określonych
świadczeń zdrowotnych” – podkreślił prof. Moniuszko.

ABM przekazała, że głównym celem konkursu jest opracowanie nowych standardów
leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach
prowadzonych niekomercyjnych
badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, a także
zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie i
kosztowo terapiach.
Nabór adresowany jest m.in.
do uczelni wyższych, federacji
podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, PAN, instytutów naukowych PAN i instytutów badawczych.
Agencja Badań Medycznych
(ABM) jest państwową agencją
odpowiedzialną za rozwój badań
w dziedzinie nauk medycznych i

nauk o zdrowiu. Agencja realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z
finansowaniem przeznaczonym
na niekomercyjne badania kliniczne w naszym kraju. Kluczowym zadaniem agencji jest również działalność analityczna w
zakresie oceny podejmowanych
decyzji i ich wpływu na koszty
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

28 koncernów wspólnie pracuje
nad innowacjami w polskiej medycynie
Inicjatywa Warsaw Health
Innovation Hub, która w przyszłości ma stanowić zalążek
pierwszej Polskiej Doliny Medycznej, błyskawicznie się rozwija. Liczba firm, które w niej
uczestniczą, wzrosła z początkowych pięciu do blisko trzydziestu.
W przygotowaniu są też pierwsze
projekty, a WHIH rozmawia o
potencjalnej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w
kraju i za granicą. – WHIH to
swego rodzaju katalizator do tworzenia nowych, innowacyjnych
rozwiązań w obszarze ochrony
zdrowia – podkreśla Karolina
Nowak z Agencji Badań Medycznych.
Warsaw Health Innovation Hub
działa od 11 miesięcy. Aktualnie
jesteśmy w fazie budowania strategii dla sektora akademickiego. Rozpoczęliśmy też prace nad dwoma
projektami, gdzie w jednym z nich
liderem jest Polpharma, w drugim
projekcie – AstraZeneca. Jesteśmy

na etapie bardzo zaawansowanych
prac nad trzecim projektem, ale
ciągle zgłaszane są też nowe pomysły, więc mamy nadzieję, że do
końca 2022 roku będzie ich już co
najmniej pięć – mówi agencji Newseria Biznes Karolina Nowak, dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii, Agencja Badań Medycznych.
Warsaw Health Innovation Hub
(WHIH) – utworzony przez Agencję Badań Medycznych w czerwcu
ubiegłego roku – ma być katalizatorem współpracy środowiska medycznego i naukowego z biznesem.
Jego celem jest rozwój sektora biotechnologii i tworzenie medycznych innowacji, z których następnie
będą mogli skorzystać polscy pacjenci. W ciągu ostatniego roku do
inicjatywy dołączyło już blisko 30
firm z sektora medycyny, technologii, farmacji i biotechnologii.
WHIH ma stworzyć warunki, które
pozwolą na szybkie przekształcanie
pomysłów w nowe produkty i usługi. Pierwsze projekty są już gotowe
i dotyczą m.in. wykorzystania
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sztucznej inteligencji oraz personalizowania terapii w onkologii.
WHIH skupia najważniejsze
firmy działające w szeroko rozumianej branży medycznej. My z
kolei – jako Politechnika Śląska i
Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia –
oferujemy ogromne zaplecze badawcze, potencjał naukowy i wieloletnie doświadczenie. Politechnika
Śląska jest często kojarzona z przemysłem ciężkim i górniczym, ale
technologie medyczne były tu rozwijane z sukcesem już od lat 60.
Liczymy więc, że nasze wieloletnie
doświadczenie, ten potencjał połączony ze współpracą z czołowymi
liderami w branży medycznej, zaowocuje efektywnym transferem
technologii i powstawaniem nowych produktów – mówi prof. dr
hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor
Politechniki Śląskiej.
Realizowanie wspólnych projektów z partnerami biznesowymi
ma na celu szybszy rozwój całego
sektora biomedycznego – dodaje
Karolina Nowak. Jak wskazuje, w
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Polsce projekty naukowe nadal najczęściej trafiają na półkę. Knowhow, które wnoszą partnerzy biznesowi w ramach WHIH, ma umożliwić ich efektywną komercjalizację i
wdrożenie.
Warsaw Health Innovation Hub
zrzesza firmy posiadające wysoką
ekspertyzę w zakresie np. farmacji,
rozwoju nowych technologii medycznych czy zarządzaniu danymi.
Jestem przekonany, że działania
podjęte przez partnerów WHIH
przyczynią się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań medycznych,
służących poprawie zdrowia pacjentów oraz zwiększeniu wydajności
systemu ochrony zdrowia w Polsce,
adresując jednocześnie najbardziej
palące problemy i wyzwania, które
stoją przed tym sektorem – mówi
Michał Grzybowski, prezes zarządu
Philips Polska.
Model działania WHIH zakłada,
że prywatni partnerzy będą we własnym zakresie inicjować i finansować projekty ukierunkowane na
tworzenie innowacji wspierających
polską służbę zdrowia. Ponadto, w
ramach funduszy grantowych, będą
też inwestować w najlepsze zespoły
badawcze z Polski i opracowywane
przez nie rozwiązania. Dzięki temu
polscy naukowcy zyskają możliwość współpracy z największymi,
globalnym firmami. Rozwijane
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przez nich rozwiązania mają zaś
skupiać się na trzech obszarach:
innowacjach
farmaceutycznych,
innowacjach w zakresie wyrobów
medycznych oraz cyfrowych rozwiązaniach dedykowanych służbie
zdrowia.
Nieustannie obserwujemy rozwój rozwiązań opartych na nowych
technologiach. Już teraz medyczne
urządzenia przenośne pomagają
monitorować stan zdrowia pacjenta
z każdego miejsca, w którym dany
pacjent aktualnie się znajduje. Coraz więcej mówi się o tym, że w
przyszłości to dom pacjenta stanowić będzie centralny punkt opieki
zdrowotnej, szpital natomiast będzie
pełnić funkcję nadrzędnej jednostki
zarządzania zdrowiem pacjenta.
Kierunkiem rozwoju sektora ochrony zdrowia są więc rozwiązania IT,
które będą to uwzględniać – mówi
Michał Grzybowski. – Wydaje się
również, że sektor ochrony zdrowia
będzie coraz bardziej skupiał się na
rozwiązaniach
uwzględniających
cele zrównoważonego rozwoju,
takich, które przyczyniają się do
ochrony środowiska czy gospodarowania w ramach obiegu zamkniętego. To obejmuje np. gospodarowanie odpadami czy zarządzanie flotą
urządzeń w szpitalach.
Obok Philipsa, który dołączył
do Warsaw Health Innovation Hub
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jako pierwsza firma z branży medtech, członkami inicjatywy są też
m.in. AstraZeneca, Microsoft, Polpharma i Roche. W przyszłości na
bazie WHIH ma powstać zalążek
pierwszej Polskiej Doliny Medycznej, która jeszcze ściślej połączy
środowisko akademickie z biznesem.
W tym momencie jesteśmy w
fazie rozwoju, prowadzimy też rozmowy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi oraz instytucjami finansującymi z zagranicy – informuje dyrektor Wydziału Innowacji i
Rozwoju Biotechnologii ABM.
Na początku czerwca rada Warsaw Health Innovation Hub spotkała
się w Zabrzu w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii
dla Zdrowia w Zabrzu (EHTIC).
Otwarte w ubiegłym roku centrum
jest wspólnym projektem Politechniki Śląskiej, miasta Zabrze oraz
firmy Philips. Jednym z realizowanych przez centrum projektów jest
program badań piłkarzy, którego
celem jest wspomaganie treningu,
poprawa wydajności podczas meczu
i
zapobieganie
kontuzjom.
(newseria)

Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Ciąg dalszy ze s.8
Od naszej stałej korespondentki z Francji

Kwiaty na talerzu
mrożone w kostkach lodu są
dekoracyjne i zarazem stanowią
dodatek smakowy.
Przykładowo w starożytnym
Rzymie, Grecji, i w Chinach
bylo w zwyczaju wykorzystywanie kwiatów jadalnych. Jeszcze dziś włoska kuchnia tradycyjna przyrządza kwiaty cukinii,
zaś w Indiach tradycyjnie jada
się płatki róży. Natomiast w Polsce konsumuje się płatki róży,
przykładowo w postaci konfitur.
Do kwiatów jadalnych,
oprócz wymienionych zalicza
się takie kwiaty, jak kwiat nagietka, ogórecznika, mniszka
lekarskiego, akacji, fiołka, sto-

krotki, lawendy, bzu, tulipana,
dalii, mięty, rzodkiewki, nasturcji (nasiona nastrurcji nadają się
do marynowania; wówczas zastępują kapary, liście zaś można
dodawać do salat), a także kwiaty ziół przyprawowych.
Warto zwrócić uwagę na
właściwości mniszka lekarskiego, w języku ludowym nazywanego mleczem lub dmuchawcem. Cała roślina jest znanym
surowcem zielarskim, lecz mniej
znaną praktyką jest wykorzystywanie łodyżek kwiatu, polecane
szczególnie dla osób cierpiących
na cukrzycę. Poradę tę przekazała słynna austriacka zielarka

Maria Treben w swojej książce
„Apteka Pana Boga”. W książce
tej znajdziemy również inne
bezcenne rady na pozbycie się
dolegliwości zdrowotnych przez
wykorzystanie roślin.
Kwiaty dodają kolorów potrawom, a także urozmaicają
smak, gdyż niektóre są bardziej
pikantne, inne odznaczają się
smakiem ziołowym lub ciekawym zapachem. Bardzo aromatyczne kwiaty dodaje się do potraw, ale w niewielkich ilościach. Kwiaty wprowadzają nie
tylko nutkę fantazji, ale dostarczaja również substancje odżywcze: potas, fosfor, witaminy

Róże mają zastosowanie
kulinarne i lecznicze.
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Stokrotki na trawniku miejskim.
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Jedna z odmian tulipana.

Kwiat rumianku może służyć jako
dekoracja potraw słodkich i słonych.
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Lipa kwitnie obficie.

Powój pnący.
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Kwiaty podnoszą atrakcyjność dania.

unsplash.com
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Kwiaty jadalne na kanapce.
unsplash.com

Ciąg dalszy na s.68
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Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo–Mostowych S.A.
w Szamotułach

Oferta handlowa

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

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

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

Zamówienia przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003,
e-mail: prdmsa@prdmsa.pl

Ciąg dalszy ze s.66
Od naszej stałej korespondentki z Francji

Kwiaty na talerzu
i przeciwutleniacze. Przy czym
należy pamiętać, że do jedzenia
przeznacza się tylko płatki kwiatów i drobne kwiaty, natomiast
pręciki i słupki większych kwiatów należy odrzucić.
Kwiaty nadające się do konsumpcji muszą być pozbawione
śladów środków ochrony roślin
oraz nie mogą być zbierane w
miejscach zanieczyszczonych.
Dlatego idealnym rozwiązaniem
jest uzyskiwanie kwiatów z czystych terenów lub należy hodować samemu.
Nie wszystkie jednak kwiaty
nadają się do spożywania. Ist-
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nieją przecież też kwiaty toksyczne, więc przed wyborem
kwiatów do konsumpcji trzeba
wpierw dowiedzieć się, jakich
kwiatów należy unikać. Rośliny,
których kwiaty są trujące to,
między innymi:
- konwalia;
- krokus;
- barwinek;
- ziemniak (cała roślina zawiera
solaninę, alkaloid szkodliwy dla
zdrowia, którego zawartość jest
najwyższa w kwiatach i zielonych częściach rośliny);
- datura (bieluń dziędzierżawa);
- tojad;

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

- miłek wiosenny;
- naparstnica;
- fiolek alpejski;
- starzec jakubek.
Zdarza się również, że niektóre kwiaty służą, jako surowiec zielarski ze względu na
właściwości lecznicze, lecz cała
roślina jest trująca, przykladowo
mak polny (jego liście i makówka zawierają trujące alkaloidy),
konwalia, miłek wiosenny, czy
też czarny bez, ktorego kwiaty i
dojrzałe owoce są jadalne i posiadają właściwości lecznicze,
zaś niedojrzałe owoce i reszta
rośliny są trujące.
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Tulipany w różnych odmianach.

https://www.mojpieknyogrod.pl/
artykul/trujace-rosliny-wokolnas
https://magazyn-kuchnia.pl/
magazynkuchnia/7,121955,20023380,ziarnopl
on-jaskier-i-kaczeniec.html?
disableRedirects=true#e=RelRecImg3
Zależnie od rodzajów kwiatów, niektóre nadają się do jedzenia tylko po obróbce termicznej. Przykladowo kwiaty jaskrów i kaczeńców nie nadają
się do jedzenia na surowo (gdyż
są lekko trujące), ale można je
spożywać po obróbce termicznej.
Ewentualne reakcje alergiczne na składniki roślinne wykluczają możliwość jadania niektórych kwiatów. I mogą być przypadki, że alergię może wywołać
nawet powszechnie znany nam
rumianek, chryzantema, nagietek
lub inne.
Niektóre kwiaty lub kwiato-

stany jadamy na co dzień, jako
warzywo (karczoch, kalafior,
brokuł, i kapary), inne zaś pomogą urozmaicić monotonne
posiłki. Sezon na kwiaty właśnie
trwa i rozwija się w pełni, więc
korzystajmy z dobrodziejstw
natury, ale jak ze wszystkim - z
umiarem i rozwagą.
Tekst i fot:
Edwige Pietruch
Paryż
Francja
Źródła:
http://lukaszluczaj.pl/listadzikich-roslin-jadalnychtradycyjnie-uzytkowanych-wpolsce/
https://1000roslin.pl/flokswiechowaty/
https://ladnydom.pl/
Ogrody/56,162375,23275590,15
-holenderskich-tulipanow-nosiimiona-znanych-polakowsa.html
https://www.podoslonami.pl/
zapowiedz/xii-miedzynarodowe-
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targi-tulipanow-w-chrzypskuwielkim/
https://www.podoslonami.pl/
przeglad-informacji/43993/
https://krokdozdrowia.com/
kwiaty-bacha-poznaj-prostaterapie/
https://ugotuj.to/
przepisy_kulinarne/7,88530,20505224,
pachnace-kolorowe-i-smacznekwiaty-w-kuchni.html
https://www.ekologia.pl/dom-iogrod/pielegnacja-ogrodu/
stokrotki-kwiaty-sadzenieuprawa-i-pielegnacjastokrotek,24631.html
https://www.ekologia.pl/dom-iogrod/ekologiczny-dom/bukietna-talerzu-czyli-jadalnekwiaty,18148.html
https://
www.cebulkikwiatowe.pl/rozahistoria-krolowej-kwiatow/
https://zielnik-karpacki.pl/atlasroslin/roslina/starzec_jakubek
***
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Ciąg dalszy ze s.1

Operacje z zastosowaniem najnowszych
technologii 3D i Verion tylko w Lublinie
Takie operacje tylko w Lublinie. SPSK nr 1 stosuje technologię 3D w operacji oka. Do
niedawna była to rzadkość
nawet w skali kraju, teraz – w
Lublinie – to już standard.
Chodzi o najnowsze rozwiązania chirurgiczne technologii

3D w chirurgii leczenia wad
refrakcji oka. Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej
SPSK nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stosuje w
tym celu niezwykle precyzyjną, najnowocześniejszą w Pol-
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sce aparaturę nawigacyjną
Verion.
Najnowsza technologia, którą posługują się lekarze z SPSK
nr 1 w Lublinie, służy do wykonywania operacji zaćmy z wykorzystaniem
dodatkowych
urządzeń nawigacyjnych. Dzięki
temu można uzyskać najbardziej

My w makroregionie jako jedyni
posiadamy takie rozwiązanie –
podkreśla prof. Robert Rejdak,
kierownik Kliniki Okulistyki
Ogólnej i Dziecięcej w SPSK nr
1 w Lublinie.
Refrakcja oka to proces,
podczas którego dochodzi do
załamywania promieni świetl-

precyzyjne i pełne wyniki operacyjne.
Technologia 3D i technologia Verion pozwala na osiągnięcie perfekcyjnych wyników operacji i całkowitego zmniejszenia
wady refrakcji. Rozwiązania te
są w Polsce wciąż rzadkością.

nych odbijających się od obserwowanego obiektu lub przechodzących przez niego.
Autor: SPSK nr 1 w Lublinie
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V ŚZIP i XXVII KTP
przeszły do historii
Za nami V Światowy
Zjazd Inżynierów Polskich
zwołany razem z XXVII Kongresem Techników Polskich
(23-25.06.2022). Trzydniowym
obradom przyświecało hasło
„Inżynierowie dla zdrowej
planety”. Wprawdzie liczebnik piąty nie robi wrażenia,
ale 140-lecie Kongresu Techników Polskich, od tego
pierwszego z 1882 r. w Krakowie, już tak.
Było to jedno z najważniejszych wydarzeń ruchu stowarzyszeniowego sfederowanego
w NOT oraz całego środowiska
inżynierskiego. Spotkanie inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami
kraju z tymi, którzy tu i teraz

dążą do dynamicznego rozwoju
kraju było, jest i będzie sprawą
o fundamentalnym znaczeniu
dla przyszłości Polski oraz jej
miejsca w Europie i w świecie.
Zwłaszcza, że odbywało się w
trudnych czasach, po 2 latach
pandemii COVID-19, gdy trwa
agresja Rosji w Ukrainie, która
ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo światowe, kondycję
ekonomiczną wszystkich państw oraz zagrożenie głodem w
wielu państwach, a także w
trakcie coraz groźniejszych dla
nas i naszej planety zmian klimatycznych, kryzysu energetycznego i surowcowego.
Zjazd
pod
hasłem
„Inżynierowie dla zdrowej planety” odbył się pod Honoro-
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wym Patronatem Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy.
Udział w wydarzeniu wzięli
przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym rektorzy uczelni technicznych, naukowcy,
przedsiębiorcy oraz działacze
organizacji
naukowotechnicznych z kraju i z zagranicy, w tym polonijni inżynierowie m.in.: z Austrii, Francji,
Kanady,
Litwy,
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Głównym
organizatorem
Zjazdu była Federacja Stowarzyszeń
NaukowoTechnicznych NOT we współpracy z Europejską Federacją
Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Radą Pol-
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Wiceprezes FSNT NOT
prof. Stefan Góralczyk

skich Inżynierów w Ameryce
Północnej, Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Politechniką Warszawską,
Akademią Inżynierską w Polsce, Radą Główną Instytutów
Badawczych, Radą Miejską
FSNT-NOT w Gliwicach, Śląską Radą FSNT-NOT w Katowicach oraz gospodarzem miejsca – Politechnikę Śląską w Gliwicach.
Wśród gości V ŚZIP obecni
byli inżynierowie z Europejskiej Federacji Polonijnych Sto-
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warzyszeń
NaukowoTechnicznych z sekretarzem
generalnym Januszem Ptakiem
oraz z Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej z jej
prezesem prof. dr hab. inż. Andrzejem Nowakiem. Wszyscy
mieli świadomość, że wielką
nieobecną była Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNTNOT – Honorowa Przewodnicząca ŚZIP, której problemy
zdrowotne uniemożliwiły udział
w tym ważnym wydarzeniu.
Po rozpoczęciu obrad i po-
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witaniu uczestników, które dokonał prof. Marek Pawełczyk –
prorektor PŚ, jako pierwszy zabrał głos gospodarz wydarzenia prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej, który powiedział
m.in. – Światowy Zjazd Inżynierów Polskich jest nie tylko
okazją do wymiany poglądów i
doświadczeń, ale także zastanowienia się nad wyzwaniami,
które stoją przed zespołami badawczymi i inżynierami w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Bardzo ważna jest integracja
naszego środowiska inżynierskiego, współpraca i transfer
technologii. Wielu absolwentów
naszej uczelni sprawuje nobilitujące funkcje w różnych miejscach świata i chcemy się
wspólnie wymienić doświadczeniami i dobrymi praktykami
dla dobra naszej planety.
Następnie w imieniu FSNTNOT wystąpił wiceprezes Stefan Góralczyk w zastępstwie
Ewy Mańkiewicz- Cudny i odczytał przejmujący adres prezes
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej
Organizacji Technicznej, skierowany do uczestników Zjazdu,
w którym nawiązała do dramatycznych wydarzeń związanych
z pandemią i wojną na Ukrainie.
Wyraziła też niepokój o zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu globalnych konfliktów oraz
ich skutków społecznych i gospodarczych. Do tego dochodzą
zagadnienia zmian klimatycznych, gospodarki surowcowej i
energetycznej. Trzydniowa debata z udziałem wybitnych ekspertów, reprezentujących stowarzyszenia inżynierskie i naukowo-techniczne, może skutecznie
wpłynąć na podejmowanie działań zmierzających do rozwiązania tych niezwykle trudnych
problemów. Ważne jest, aby z
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wypracowanych
wniosków
chcieli skorzystać decydenci w
budowaniu lepszego świata i
takim przekształcaniu planety,
aby mogła służyć jeszcze wielu
pokoleniom ludzkości.
Prof. Stefan Góralczyk dodał od siebie jak ważny jest
transfer wiedzy, nawiązując do
historii zjazdów i pogłębienia
więzów przyjacielskich w wymianie doświadczeń. Zawsze
mamy ogromne wsparcie uczelni technicznych w organizowaniu tych ważnych wydarzeń i
popularyzowaniu osiągnięć inżynierskich dla dobra ludzkości.
Kolejne przesłanie w formie
zdalnej skierował do uczestników Zjazdu prof. dr hab. inż.
Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Nawiązał
do rozgrywającego się dramatu
na Ukrainie i wskazał na odpowiedzialność jaka spoczywa na
twórcach techniki. Z jednej
strony inżynierowie tworzą
wspaniałe rozwiązania technologiczne we wszystkich dziedzinach życia, zapewniające
nam bezpieczeństwo, nowocze-

sny transport, środki komunikacji, biotechnologie, ale z drugiej
strony techniki, które zniszczą
ludzi, ich kulturę i cywilizację.
Technika może być antyludzka,
antyhumanistyczna i zbrodnicza, stąd, dlatego apeluję o wypracowanie takich rozwiązań,
które pozwolą nam utrzymać
świat bez wojny. To jest nasz
wielki obowiązek i nasza inżynierska odpowiedzialność. Musimy dołożyć wszelkich starań,
aby nasz rozwój na Ziemi był
zrównoważony, bo nie mamy
innej planety, na którą moglibyśmy uciec.
Następnie wystąpili także
inni prelegenci i pozostali
współorganizatorzy
Zjazdu:
mgr inż. Janusz PTAK – Sekretarz Generalny EFPSNT i prof.
dr inż. Andrzej Nowak – Prezes
Rady Polskich Inżynierów w
Ameryce Północnej.
W tej części obrad wystąpiło wielu mówców, którzy wnosili wkład merytoryczny do debaty nawiązującej do głównego
przesłania, informując o różnych aspektach stosowania i
wdrażania w swoich działa-
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niach nowatorskiej myśli technicznej – jak prezydenci miasta
Gliwice i Zabrze – lub przekazując istotne informacje z zakresu działania reprezentowanych instytucji: prof. Jacek Semaniak – prezes GUM i dr
Marcin Kraska – Wiceprezes
Centrum Łukasiewicz.
Po tych wystąpieniach,
praktycznie bez przerwy przystąpiono do prezentacji wykładów inauguracyjnych, które
wygłosili prof. dr hab. n. med.
inż.
Aleksander
Sieroń
„Medycyna i technika – trwałe
małżeństwo
z
rozsądku” (zdalnie) i dr Małgorzata
Włodarczyk-Biegun – Centrum
Biotechnologii PŚ „Biodruk 3D
– nadzieje i wyzwania”.
SESJE PANELOWE
Następnie w pierwszej sesji
panelowej, której moderatorami
byli prof. Piotr Moncarz – Stanford University i dr Andrzej
Kurkiewicz – pełnomocnik prezesa GUM, zastanawiano się
nad rolą inżynierów w świecie
po pandemii COVID-19. Na
zakończenie obrad pierwszego
dnia prof. Jan Szmidt – Hono-
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rowy Przewodniczący KRASP,
brawurowo poprowadził panel
pt. „Czy sztuczna inteligencja
zdetronizuje człowieka ?”
Drugi dzień to równolegle
sesje panelowe. Przypomnijmy
ich tematy i moderatorów dla
dziennikarskiej
rzetelności. „Przyszłość – energetyka
wodorowa czy inna?” – moderatorzy prof. Jarosław Milewski –
MEL PW i prof. Tadeusz
Chmielniak – b. rektor PŚ. Prof.
PW Dawid Myszka (STOP) poprowadził panel „Organizacje
inżynierskie a młodzież”. „Czy
społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?” – panel prowadzony przez prof. Teofila Jesionowskiego – rektora Politechniki Poznańskiej, przewodniczą-
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cego KRPUT i prof. Piotra
Moncarza ze Stanford University. Wiesław Paluszyński – prezes PTI i prof. Andrzej Nowak z
USA moderowali panel „Jak nie
zginąć w zalewie informacyjnym”, a prof. Jerzy Lis – rektor
AGH sesję nt. badań kosmicznych. „Co szkodzi ludziom i
planecie – perspektywy na przyszłość” to temat panelu którego
moderatorem był ks. prof. Stanisław Dziekoński – prezes Warsaw New Tech University Foundation. Prof. Maria Kaszyńska –
prezes PZITB i inż. Jerzy Kusak
– prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech
poprowadzili panel nt samowystarczalnych energetycznie domów. „Cyberbezpieczeństwo –
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problem obywateli i instytucji”
– to temat panelu prowadzonego
przez prof. Aleksandra Nawrata
– dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa PŚ i dr inż. Mariana Zastawnego ze Stowarzyszenia Techników Polskich w
Wielkiej Brytanii. „Ile techniki
w medycynie? Spersonalizowana medycyna” – o tym dyskutowano podczas panelu, który moderowali prof. PW Artur Badyda i dr Jerzy Orkiszewski – prezes US-Polish Trade Council. I
ostatni panel – „Ekologiczny
transport – kiedy kolej wygrywa
z innymi środkami transportu?”,
którego moderatorem był prof.
Andrzej Szarata – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
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Mistrz Techniki

Moderatorzy oraz osoby
przez nich upoważnione przedstawili podczas sesji podsumowującej wnioski ze swoich paneli oraz z dyskusji, do których
będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać.
Poinformowano też, i symbolicznie przekazano pałeczkę organizatorom kolejnego Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który ma się odbyć w
2025 roku w Poznaniu, o czym
poinformował prof. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki
Poznańskiej.
Podczas tej sesji przyjęto także
Przesłanie V ŚZIP i XXVII
KTP.
GALA INŻYNIERSKA
Ale Zjazd i Kongres to nie
tylko obrady i sesje tematyczne.
To także koleżeńskie spotkania i
dyskusje kuluarowe. Znakomitą
okazją do nich była Gala Inżynierska, która odbyła się wieczorem pierwszego dnia wydarzenia. Gala była okazją do podsumowania kilku form działań
prowadzonych przez FSNTNOT i wręczenia nagród i wyróżnień ich laureatom. Przede
wszystkim
sztandarowego
przedsięwzięcia ruchu stowarzyszeniowego jakim jest Mistrz

Techniki NOT.
MISTRZ TECHNIKI
Konkurs Mistrz Techniki ma
wieloletnią tradycję. Był i jest
ważnym elementem promocji
polskich inżynierów oraz ich
dorobku. Jego celem jest wyróżnianie i promowanie twórców
wdrożonych,
innowacyjnych
rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki.
O jego celach i wynikach tegorocznej edycji poinformował
przewodniczący Komisji Konkursu, wiceprezes FSNT-NOT
prof. Stefan Góralczyk, który
następnie wraz z wiceprezesem
FSNT-NOT Jerzym Markowskim wręczyli laureatom pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Jako pierwszy Nagrodę Specjalną Prezes FSNT-NOT odebrał zespół autorski KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta
Miedzi „Legnica” za efektywne
wdrożenie wynalazku: Wdrożenie i uruchomienie instalacji do
topienia złomów miedzianych
W dziedzinie Inżynieria Materiałowa tytuł zdobył zespół z
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i Zakładu
Przemysłu
Gumowego
„STARGUM” za opracowanie
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innowacyjnego
rozwiązania
technicznego pn. Nowatorska
technologia klejenia węglików
spiekanych w wielkogabarytowych nożach do rozdrabniania
gumy
W dziedzinie Inżynieria Mechaniczna tytuł otrzymał zespół
z z Politechniki Wrocławskiej –
Spółki MetalErg za opracowanie pierwszej w Polsce kompleksowa suszarnia dedykowana
leczniczym konopiom włóknistym i ziołom.
W dziedzinie Inżynieria
Biomedyczna Mistrzem Techniki został zespół autorski Politechniki Wrocławskiej za opracowanie rozwiązania technicznego pn. Mikroprzepływowy
ceramiczny biosensor fluorescencyjny do wykrywania neuroprzekaźnika – dopaminy.
W dziedzinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka tytuł zdobył zespół Politechniki Gdańskiej za opracowanie
innowacyjnego
rozwiązania
technicznego
pn.
Ekotechnologia dezintegracji termicznej, niskotemperaturowej
zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych oraz odpadów organicz-
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nych rolno-spożywczych
Nagrodę
Główną
–
Mistrz Techniki 2021/2022 –
Komisja Konkursu przyznała
zespołowi autorskiemu Spółki
Mine Master za opracowanie i
budowę prototypowej Samojezdnej Maszyny Górniczej Kotwiącej z napędem bateryjnym
Po nagrodzeniu laureatów
konkursu Mistrz Techniki wręczono tytuły Ekspert NOT, który
nadano kolejnym 17 osobom.
Tym sposobem łączna liczba
wzrosła do 76 Ekspertów NOT.
Konkurs TECHNICUS
Kolejną inicjatywą FSNTNOT, którą podsumowano podczas tego wieczoru był Konkurs
TECHNICUS na najlepszą
książkę techniczną oraz poradnik techniczny. Na jego tegoroczną edycję napłynęło 36 pozycji wydanych przez 10 oficyn.
Jury Konkursu, które obradowało pod przewodnictwem wiceprezesa FSNT-NOT dr hab. inż.
Tadeusza Pawłowskiego, w kategorii najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną przyznało
tytuł TECHNICUS 2022 pozycji
Macieja
Zalewskiego
„Ekohydrologia” – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
W kategorii najlepszy poradnik techniczny przyznało ty-
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tuł TECHNICUS 2022 pozycji
„Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych”, autorstwa Stanisława W.
Kruczyńskiego i Marcina Ślęzaka – Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.
Jury przyznało też wyróżnienia w obu kategoriach, które
otrzymały pozycje: „Jak zbudować kuchnię błotną. Instrukcja
krok po kroku” – autor Michał
Rokita – Wydawnictwo Nieśpieszne. „Wybrane problemy
modelowania predykcyjnego w
diagnostyce technicznej i medycznej” – Zbigniew Omiotek –
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. „Energetyka wodorowa
– Tadeusz Chmielniak, Tomasz
Chmielniak – Wydawnictwo
Naukowe PWN S.A. „Technika
rolnicza. Środki techniczne i
energetyczne” –
Zbigniew
Błaszkiewicz – Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu. „Zastosowanie konstrukcji z drewna klejonego w
budownictwie ogólnym i mostownictwie” – Wojciech Średniawa – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Jury przyznało także Wyróżnienia Specjalne, które otrzymały Wydawnictwa Politechniki
Lubelskiej i Wydawnictwa Nau-
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kowe PWN S.A.
Medale im. Piotra Stanisława Drzewieckiego
Medal im. inż. Piotra St.
Drzewieckiego jest najwyższym
wyróżnieniem
honorowym
FSNT-NOT. Zgodnie z tradycją
Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich, medalem tym są
honorowane osoby, które wnoszą duży wkład w integrację polskiego i polonijnego środowiska
technicznego. Tak było i tym
razem, kiedy wszyscy członkowie Zarządu Głównego FSNTNOT wręczyli je kolejnej grupie
osób obecnych podczas Zjazdu.
Galę Inżynierską okrasił artystycznie występ Zespołu Tanecznego Politechniki Śląskiej
„Dąbrowiacy”.
Na zakończenie wydarzenia
uczestnicy Zjazdu i Kongresu
wzięli udział w wyciecze do zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu, a następnie do Europejskiego Centrum Innowacyjnych
Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej w Zabrzu.
Do zobaczenia za trzy lata w
Poznaniu.
Janusz M. Kowalski
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Ciąg dalszy ze s.1

Okuliści z całego świata
przyjeżdżają szkolić się w Lublinie

Specjaliści z całego świata
przyjeżdżają do Lublina, żeby
szkolić się w operacjach oczu
za pomocą zaawansowanej
technologii 3D oraz maszyn
Verion odpowiedzialnych za
leczenie zaćmy. W Klinice
Okulistyki Ogólnej SPSK1 w
Lublinie używany jest najnowocześniejszy i najbardziej
precyzyjny sprzęt dostępny na
rynku.
Przeprowadziliśmy dziesięć
operacji zaćmy w najnowszej
technologii 3D z Verionem oraz
jedną operację po urazie oka z

odwarstwioną siatkówką i krwotokiem. Był to skomplikowany
zabieg – mówi ordynator kliniki
okulistyki w Atenach Ioannis
Mallias. – Będę uczestniczył w
operacjach z użyciem najnowszego sprzętu 3D. Obserwując i
asystując, będę mógł doskonalić
swoje umiejętności. Będziemy
też używać aparatu Verion do
chirurgii refrakcyjnej zaćmy.
Przy pomocy tego urządzenia
leczy się zaćmę z astygmatyzmem, starczowzrocznością. To
jest najnowsza technologia.
Jest to dosyć skomplikowana procedura, wymaga szkoleń –

mówi prof. Robert Rejdak,
kierownik Katedry i Kliniki
Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego i
SPSK1 w Lublinie – My w Lublinie mamy kontakt z tym
sprzętem od 4 lat. Nabyliśmy
doświadczenia w Szwajcarii w
Lugano, tak, że dla nas jest to
standard. Osoby, które chcą poznać ten sprzęt, odwiedzają nas
po to, żeby mieć kontakt z urządzeniem, żeby nas spytać i zobaczyć, jak ten sprzęt funkcjonuje,
przed wdrożeniem tej technologii u siebie. Doktor z jednej
strony będzie obserwował ope-

Prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie z ordynatorem Kliniki
Okulistyki w Atenach Ioannisem Mallias
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rację po to, żeby wzbogacić
swoje doświadczenie, a potem
my to jeszcze omawiamy.
Sprzęt 3D i Verion pozwalają
na to, że obserwator widzi
świetnie wszystkie elementy
operacji. I doktor Mallias u siebie w Atenach będzie starał się
taką technologię wprowadzić.
Problemy z oczami mam już
prawie rok czasu – mówi jeden
z pacjentów. – Na jedno oko
miałem robioną operację zaćmy, teraz na drugie. Chce móc
czytać, widzieć litery.
Zaćma jest całkowicie uleczalna – kontynuuje prof. Rejdak. – To jest leczenie chirurgiczne, operacyjne. I taki sprzęt,
bardzo technologicznie zaawansowany, pomaga w precyzji i w
bezpieczeństwie tych zabiegów.
Ciąg dalszy ze s.1

W warunkach pandemii
mniej osób poddawało się operacjom. W tej chwili jeszcze jest
pewien taki lęk; pacjenci później zgłaszają się na operację
zaćmę. Apelujemy, żeby zgłaszać się wcześniej. Nie czekać
do momentu, kiedy choroba jest
zaawansowana. Operacja jest
wtedy trudniejsza i rekonwalescencja trwa dłużej – apeluje
prof. Robert Rejdak.
W Lublinie z użyciem najnowocześniejszej
technologii
odbyło się już kilkadziesiąt operacji.
RyK / opr. KB
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Coraz więcej dzieci
choruje na cukrzycę

Cukrzyca typu 1 (T1D)
należy do najczęstszych chorób przewlekłych rozpoznawanych u dzieci. W ostatnich
latach obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowań
wśród pacjentów pediatrycznych. Naukowcy szukają nowych sposobów leczenia.
27 czerwca obchodzimy
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Cukrzyca typu 1 jest
najczęstszym typem cukrzycy
rozpoznawanym u dzieci i młodzieży. Na typ 1 choruje ponad
90 proc. cukrzycowych pacjentów pediatrycznych. Cukrzyca
to choroba metaboliczna, a
głównym jej objawem jest hiperglikemia (duża ilość glukozy
we krwi). Proces autoimmuno-
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Dzięki temu te zabiegi kończą
się w zasadzie perfekcyjnym
wynikiem z dużą dokładnością.
Staramy się leczyć również
astygmatyzm, starczowzroczność. Mamy w tej chwili całą
gamę nowoczesnych soczewek.
Technologia 3D umożliwia
perfekcyjny obraz i wizualizację siatkówki oraz ciała szklistego, dzięki czemu zabieg jest
precyzyjny i bezpieczny – opowiada Ioannis Mallias. – Technologia zmniejsza użycie światła. Jego intensywność jest niższa, dzięki czemu redukuje się
fototoksyczność światła podczas zabiegu. Natomiast technologia Verion pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnej osi
soczewki torycznej i zniesienie
astygmatyzmu do zera.

logiczny prowadzi do wyniszczenia komórek beta wysp
trzustkowych odpowiadających
za produkcję insuliny. Efektem
jest utrata zdolności wydzielania insuliny. Nieprawidłowa
kontrola metaboliczna cukrzycy
powoduje zaburzenie czynności
i niewydolność narządów, co
skutkuje pogorszeniem jakości
życia, zmniejszeniem czasu
przeżycia czy życiem w niepełnym zdrowiu. Do chwili obecnej nie jest znana skuteczna metoda prewencji tej choroby.
Zachować resztki wydzielania insuliny
Naukowcy z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego szukają terapii, która ma na celu
zachowanie resztkowego wydzielania insuliny u chorych z
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cukrzycą typu 1, co zapewni
bardziej stabilny przebieg choroby poprzez lepsze wyrównanie metaboliczne. W tym celu
zbadają wpływ fenofibratu na
zachowanie resztkowej funkcji
komórki beta trzustki u dzieci z
nowo rozpoznaną cukrzycą typu
1.
Zostanie
przeprowadzone
wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, metodą
podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo. Do badania
zostanie włączonych 102 dzieci
w wieku 10-17 lat z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 leczonych w Klinice Pediatrii UCK
WUM oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IPCZD w
Warszawie. Cukrzyca typu 1
będzie rozpoznana zgodnie z
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kryteriami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dzieci
zostaną losowo przydzielone do
grupy leczonej fenofibratem
doustnie vs. placebo przez jeden
rok.
Naukowcy mają nadzieję, że
badanie przyczyni się do zachowania resztkowej funkcji komórek trzustki u dzieci, co daje
szanse na lepsze wyrównanie
cukrzycy oraz redukcję przewlekłych powikłań choroby, co
przyczyni się do zmniejszenia
śmiertelności. Możliwe będzie
czasowe odstawienie insuliny
oraz nowe wskazanie taniego

leku do prewencji trzeciorzędowej cukrzycy typu 1.
Czy dzieci z cukrzycą mają
problemy z uwagą?
Zespół
nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem
uwagi dotyczy ok. 5% dzieci w
wieku szkolnym. Dostępne dane
wskazują, że nawet u 90% dzieci z ADHD w Polsce zaburzenie
może być nierozpoznane. Nieleczone ADHD prowadzi do zachowań agresywnych, zaburzeń
depresyjnych,
zwiększonego
ryzyka wypadków i zgonów.
Wiele dzieci z ADHD cierpi na
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towarzyszące choroby
przewlekłe.
ADHD współistniejące z cukrzycą typu
1 upośledza kontrolę
metaboliczną, zwiększa ryzyko zagrażających życiu ostrych powikłań cukrzycy, hospitalizacji a także odległych powikłań przewlekłych.
Ponadto
ADHD współistniejące
z cukrzycą często pozostaje niezauważone.
Nierówności w dostępie do optymalnej terapii pogłębia także brak
danych co do najbardziej skutecznej i bezpiecznej formy farmakoterapii ADHD w tej
grupie pacjentów, która
oprócz kontroli podstawowej wykazywałaby
pozytywny wpływ na
kontrolę metaboliczną i
redukcję powikłań cukrzycy.
Projekt LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat
dla pacjentów pediatrycznych z zespołem
ADHD i cukrzycą typu
1 – randomizowane
krzyżowe badanie kliniczne, dofinansowany w ramach środków Agencji Badań
Medycznych wychodzi naprzeciw tym istotnym problemom
klinicznym. W ramach projektu
realizowany będzie skrining,
który znacząco poprawi dostęp
do diagnostyki ADHD w tej populacji. Celem będzie zidentyfikowanie dzieci z cukrzycą typu
1 i wcześniej nierozpoznanym
ADHD (ok. 150 osób), którzy
będą mogli być rekrutowani do
badania klinicznego. Badanie
prowadzone będzie w 4 wojewódzkich,
referencyjnych
ośrodkach
pediatryczno-
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diabetologicznych: Łodzi, Katowicach, Gdańsku i Opolu.
W ramach badania zoptymalizowana zostanie terapia
ADHD u ok. 150 pacjentów z
ADHD i T1D. Ich rodzice otrzymają dostęp do warsztatów
opartych o trening behawioralny. Badanie kliniczne oceni
również bezpieczeństwo i skuteczność dwóch leków w terapii
ADHD: metylfenidatu oraz lisdeksamfetaminy. Pierwszy z
nich jest refundowanym lekiem
w leczeniu ADHD u dzieci, drugi natomiast nową cząsteczką,
niedostępną na polskim rynku.
Proponowane badanie zwiększy
zatem dostępność do tego innowacyjnego preparatu dla pacjentów w Polsce – wyjaśnia dr
hab. n. med. Agnieszka Butwicka, główny badacz.
Realizacja projektu pozwoli
na koordynację opieki diabetologicznej i psychiatrycznej.
Wprowadzona farmakoterapia,
poprzedzona warsztatami dla
rodziców, przełoży się więc
zarówno na poprawę stanu
zdrowia pacjentów pod względem kontroli objawów ADHD,
jak i poprawi ich stan zdrowia
w zakresie kontroli metabolicznej cukrzycy, przyczyniając się
do redukcji ryzyka zgonu dzięki
redukcji ryzyka przewlekłych
powikłań cukrzycy oraz poprawi ich jakość życia. Po zakończeniu projektu oceniona zostanie skuteczność skriningu, który w przypadku pozytywnej
oceny, może zostać wdrożony
w ramach procedur finansowanych przez NFZ. Badanie i uzyskane wyniki będą stanowić
podstawę do stworzenia algorytmów postępowania w psychiatrii konsultacyjnej i codziennej, ambulatoryjnej opiece
nad dziećmi z ADHD i cukrzycą typu 1 w Polsce i na świecie.
By nie chorować tak często
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Zespół specjalistów z Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób
Metabolicznych w Instytucie
„Pomnik-Centrum
Zdrowia
Dziecka” prowadzi badanie
„Ocena skuteczności i bezpieczeństwa empagliflozyny w
leczeniu neutropenii u pacjentów z glikogenozą 1b”.
GSD 1b jest chorobą ultrarzadką, częstość występowania
szacowana jest na 1 na 500.000
żywych urodzeń. Rocznie w
Polsce rodzi się 1 – 2 dzieci z
GSD Ib, a choroba ujawnia się
w pierwszych miesiącach życia.
U wszystkich pacjentów występuje neutropenia, która prowadzi do ciężkich infekcji bakteryjnych i grzybiczych, wymagających częstych hospitalizacji
i antybiotykoterapii, a niejednokrotnie stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia dla
pacjentów.
Dotychczasowe
analizy historii naturalnej chorych na GSD 1b wskazują, że
infekcje są wiodącą przyczyną
zgonów w tej grupie chorych.
Dotychczasowe dostępne leczenie neutropenii polega na codziennych zastrzykach filgrastimu, który podnosi stężenie neutrofili w surowicy, ale nie
przywraca prawidłowej funkcji
granulocytom.
U
Antosi,
uczestniczki badania, udało się
znacząco poprawić wyniki
krwi.
Gdy Antosia miała 2,5 miesiąca zachorowała na sepse i w
ciężkim stanie trafiła do szpitala na Śląsku. Lekarze cudem ją
odratowali. Stamtąd skierowali
nas do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu i już w
pierwszej dobie usłyszeliśmy
diagnozę: glikogenoza. Pierwszy rok życia Antosia spędziła
praktycznie w szpitalu. Ciągle
chorowała. Przeszła drugą
sepse, borykała się z licznymi
infekcjami, musiała przyjmować stale antybiotyki. Dopiero
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po
włączeniu
leku
(empagliflozyny) może żyć
normalnie. Wreszcie jej wyniki
krwi się poprawiły. Jestem pełna nadziei – mówi p. Karolina,
mama
dwuletniej
Antosi,
uczestniczki badania.
Badanie zapoczątkowały dr
Dorota Wesół-Kucharska i dr
Milena Greczan, zostanie nim
objęta grupa 20 pacjentów pediatrycznych i dorosłych z GSD
1b – jest to największe badanie
tego typu na świecie.
Czas trwania leczenia i obserwacji pacjentów będzie wynosił 24 miesiące. W celu monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pacjenci
będą wyposażeni w systemy
ciągłego monitorowania glikemii, będą również regularnie
hospitalizowani, przeprowadzane będą badania laboratoryjne,
dodatkowe (USG jamy brzusznej, ABPM, antropometria)
oraz analiza ilości zakażeń wymagających antybiotykoterapii
i epizodów hipoglikemii. Uzyskane wyniki zostaną odniesione do danych historycznych. Co
najważniejsze leczenie empagliflozyną w glikogenozie 1b może
okazać się przełomowe. Dotychczas opublikowano 7 przypadków, włączenia tego leczenia, na całym świecie i są one
niezwykle obiecujące – wyjaśnia dr n. med. Dariusz Rokicki, główny badacz.
Pacjentów chętnych do
udziału w badaniu prosimy o
kontakt: d.rokicki@ipczd.pl i
m.kaczor@ipczd.pl lub 22 815
74 94.
Redaktor
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/
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Ciąg dalszy ze s.1

Hostersi wśród najważniejszych
partnerów Amazon Web Services
„Premier Tier Services” –
tym mianem może tytułować
się polska firma Hostersi, specjalizująca się w m.in. we
wdrażaniu rozwiązań chmurowych, która znalazła się w wąskim gronie najważniejszych
partnerów AWS. Grono partnerów Premier to zaszczytne
miejsce wśród chmurowych
liderów.
Amazon Web Services
(AWS) jest największą na świecie platformą usług w chmurze
oferującą moc obliczeniową,
hosting baz danych, usługi dostarczania treści i wiele innych
produktów i usług pomagają-

cych w łatwym skalowaniu i
wzroście biznesu. Według raportu CSA (Cloud Security Alliance) na koniec 2021 roku
AWS posiadało 41,5 proc. rynku cloud computing – więcej niż
wszyscy jego najwięksi konkurenci łącznie – Microsoft Azure
(29,4 proc.), Google Cloud (3
proc.) i IBM (2,6 proc.).
O skuteczności AWS najlepiej świadczy to, że rozwiązania
od Amazona używane są tam,
gdzie wymagana jest szybkość i
precyzja. Rozwiązania AWS
mogą być wdrażane przez organizacje niemal każdej wielkości,
w wielu branżach i przy różnych
zastosowaniach. To dzięki AWS
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np. kibice mogą śledzić na żywo
statystyki z takich lig jak NHL,
NFL, Bundesliga czy wyścigów
F1. Analiza Big Data jest dokonywana w czasie rzeczywistym i
niemal natychmiast przetwarzana na zrozumiałe statystyki, wykresy czy grafiki – opisuje Tomasz Dwornicki, założyciel
spółki Hostersi, specjalizującej
się w dostarczaniu rozwiązań IT
w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej,
opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.
I dodaje: – Wymagania kibiców względem transmisji to jedno. Jednak rozwiązania chmuro-
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we używane są do wielu innych
codziennych sytuacji jak choćby przy mobilnej bankowości,
przechowywaniu
wrażliwych
danych czy zakupach internetowych. Bezpieczeństwo takich
transakcji,
które
zapewnia
chmura, to priorytet – zaznacza.
AWS w poszczególnych
regionach świata działa poprzez
partnerów. To oni pomagają we
wdrażaniu usług i interweniują
w razie problemów technicznych. Status “AWS Premier
Tier Services” zarezerwowany
jest dla najbardziej doświadczonych partnerów tego największego światowego dostawcy
rozwiązań chmurowych.
Wśród nich od czerwca
2022 roku są również Hostersi.
Aby uzyskać ten status, firma
musi legitymować się doświadczeniem w realizacji projektów
dla dużej liczby klientów, a co
za tym idzie wiedzą techniczną,
która sprawdzana jest w programach kompetencyjnych AWS.
To dla nas ukoronowanie
prawie dziesięcioletniej współ-

pracy partnerskiej z Amazon
Web Services. Grono partnerów
Premier to zaszczytne miejsce
wśród chmurowych liderów.
Najczęściej są do duże i rozpoznawalnie globalnie marki, które swoje oddziały mają w wielu
krajach. Dla polskiej firmy to
szczególnie długa droga. Wykonaliśmy jednak ogromny wysiłek, żeby spełnić wszystkie wymagania stawianie przez Amazon Web Services. Jednak to nie
koniec, bo planujemy dalszy
rozwój partnerstwa – zaznacza
Tomasz Dwornicki.
Jaką ścieżką kroczyli Hostersi? Oficjalnym partnerem
AWS są od 2013 roku. W 2021
jako pierwsza polska firma
otrzymali nagrodę AWS Consulting Partner of the Year w
regionie CEE (Europa Środkowo-Wschodnia). Dwa lata temu
Hostersi otrzymali z kolei od
AWS nagrodę APN Social Impact Partner w uznaniu za
„chmurową
ewangelizację”,
czyli promowanie rozwiązań
chmurowych w regionie.

Hostersi posiadają również
szereg certyfikowanych kompetencji i uczestniczą w wielu programach partnerskich, jak AWS
DevOps Competency, AWS
Migration Competency, AWS
CloudFront Service Delivery,
AWS DX Competency, AWS
Solution Provider, AWS WellArchitected Partner, AWS Public Sector Partner czy APN Immersion Day.
Specjalizacją firmy jest projektowanie i utrzymanie infrastruktur IT (on premise, VPS,
cloud), wdrażanie chmury obliczeniowej (AWS, Azure, GCP),
wdrażanie i utrzymanie Kubernetes oraz usługi DevOps ze
wsparciem 24/7. Spółka zatrudnia przede wszystkim operatorów infrastruktury IT, administratorów, solution architect-ów
oraz devOps-ów, oferując ścieżkę rozwoju z pełnym wsparciem
wdrożeniowym i szkoleniowym
dla każdego ze stanowisk. (inf)
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Ciąg dalszy ze s.1

Pan Mózg
silny i tajemniczy
Zdrowy mózg to podstawa
prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Naukowcy szukają nowych rozwiązań do walki z chorobami
mózgu. Zaliczamy do nich dolegliwości o podłożu neurologicznym takie jak: udar, choroba Parkinsona, Alzheimera
czy stwardnienie rozsiane oraz
choroby psychiczne – depresję
czy schizofrenię. Należą do
nich nawet bóle głowy, bezsen-
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ność czy migrena. 22 lipca obchodzimy Światowy Dzień
Mózgu. Według WHO do
2030 roku schorzenia mózgu
staną się największym zagrożeniem zdrowotnym prowadzącym do niepełnosprawności lub śmierci.
Pamięć długowieczna
Choroba Alzheimera (ang.
Alzheimer‘s Disease, AD) jest
najczęstszą przyczyną otępienia
odpowiadającą
za
60-75%
wszystkich jego przypadków. U

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

osób z AD obserwujemy stopniowe osłabienie zdolności poznawczych, w tym pamięci,
umiejętności logicznego myślenia i umiejętności społecznych.
Pacjenci tracą zdolność niezależnego
funkcjonowania,
w późniejszych etapach obserwujemy zaburzenia zachowania
i objawy takie jak apatia, wycofanie, pobudzenie, niepokój,
agresja, zaburzenia snu, czy majaczenie nałożone na otępienie.
Na otępienie alzheimerowskie
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cierpi ponad 30 milionów osób
na świecie, co w 2018 roku
pociągnęło za sobą koszty na
poziomie 0,7 bln dolarów
amerykańskich. Roczna zapadalność na chorobę Alzheimera wynosi około 3%, skutkując 30 miliardami dolarów
dodatkowych kosztów. Ponieważ największym czynnikiem
ryzyka AD jest starzenie się,
perspektywy dla ludzkości są
katastrofalne. WHO przewiduje, że całkowita liczba osób
cierpiących na otępienie (w tym
AD) w 2030 r. wyniesie 82 mln,
a do 2050 r. wzrośnie do 152
mln. Liczba osób w Polsce, u
których występowało otępienie
typu alzheimerowskiego szacowana jest na poziomie od 360
tysięcy do 470 tysięcy. Tak duży problem medyczny generuje
olbrzymie koszty ekonomiczne i
społeczne.
Dostępne leczenie ma działanie objawowe, a ich skuteczność jest znacznie ograniczona.
Pomimo ich stosowania, następuje szybki postęp choroby, co
prowadzi do całkowitego braku
autonomii i śmierci pacjentów.
Pomimo licznych badań nad
nowymi cząsteczkami, które

rzeń poznawczych oraz
otępienia w chorobie
Alzheimera, rekrutowanych w trzech ośrodkach
w Polsce, zlokalizowanych w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Projekt jest realizowany
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi pełniący funkcję Lidera w
Konsorcjum z Samodzielnym
Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej
Centralnego
Szpitala
Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i
Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W projekcie planujemy
monitorowanie stanu pacjentów
włączonych do badania i przyjmujących przydzielone leczenie
przez 12 miesięcy. Po tym okresie odbędą się jeszcze 2 wizyty
kontrolne. Maksymalny czas
udziału pacjenta w badaniu – od
podpisania Formularza Świadomej Zgody do ostatniej wizyty –
wynosi 17 miesięcy. Łącznie w
trakcie trwania badania przewiduje się 11 wizyt, podczas których pozyskiwane będą dodatkowe informacje oraz będą wykonywane dodatkowe procedury
medyczne w celu monitorowania stanu zdrowia pacjenta m.in.
rutynowe badanie lekarskie,
badanie neurologiczne, kilka
testów oceniających pamięć,
funkcje poznawcze, EEG, MRI
głowy, EKG oraz badania krwi.
Przez cały czas udziału pacjenta
w badaniu będzie oceniane bezpieczeństwo stosowanego leku
– dodaje dr hab. n. med. Jakub
Kaźmierski. (ABM)

mogłyby znaleźć swoje zastosowanie w skutecznej terapii AD,
do tej pory na rynek nie wprowadzono
żadnych
nowych preparatów.
Naukowcy z Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi zbadają
skuteczność i bezpieczeństwo
fumaranu dimetylu w redukcji
atrofii mózgu, poprawie synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych
oraz funkcjonowania i jakości
życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych i otępienia w chorobie Alzheimera.
Celem terapii jest korzystny wpływ na funkcje poznawcze,
w tym pamięć, myślenie, funkcje
językowe czy orientację. Mamy
nadzieję na przedłużenie niezależności i samowystarczalności
pacjentów, co z pewnością
wpłynie pozytywnie zarówno na
samych chorych, jak i ich opiekunów – komentuje dr hab. n.
med. Jakub Kaźmierski, główny
badacz.
Badanie kliniczne będzie
przeprowadzone dzięki finansoWięcej na: https://
waniu Agencji Badań Medycznych, z udziałem pacjentów z liderzyinnowacyjnosci.com/
rozpoznaniem łagodnych zabu-
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Coraz lepiej widać różnice
między antymaterią a materią
Istniejemy. Dlaczego, skoro tuż po Wielkim Wybuchu
powstały równe liczby cząstek
materii i antymaterii, które
powinny od razu zmienić się w
energię w procesach anihilacji? Za przetrwanie materii
tworzącej nasz świat musiały
odpowiadać jakieś subtelne
różnice między nią a antymaterią. Niektóre z nich znamy
od lat. Teraz międzynarodowy
zespół fizyków, pracujący w
ramach eksperymentu LHCb
w europejskim ośrodku jądrowym CERN, dołożył kolejną
cegiełkę do tej skomplikowanej układanki, na pozór niewielką, lecz o niebagatelnym
znaczeniu.
Przepis na otrzymanie antymaterii teoretycznie jest bardzo
prosty. Bierzemy cząstkę zwykłej materii, zmieniamy jej ładunek na przeciwny, odbijamy lustrzanie – gotowe! Można zatem
powiedzieć, że cząstki i antycząstki są symetryczne względem złożenia operacji zmiany
ładunku (C) i lustrzanego odbicia (P). Jednocześnie wiemy, że
początek naszemu wszechświatowi dał Wielki Wybuch. Jeśli
dobrze rozumiemy to co wówczas i trochę później się wydarzyło, to z gigantycznych gęstości energii po Wielkim Wybuchu musiały powstać jednakowe
liczby cząstek i antycząstek.
W kontakcie ze sobą powinny one anihilować i anihilowały, zmieniając się w promieniowanie elektromagnetyczne.
Jednak z jakiegoś niezrozumianego jeszcze powodu, bilans
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tego scenariusza się nie zgadza:
po tych gwałtownych procesach
kreacji i anihilacji pozostało
więcej materii niż antymaterii.
To materia głównie istnieje w
dzisiejszym wszechświecie, my i
wszystko co znamy z niej jest
zbudowane. Antymateria, antycząstki, to zupełna rzadkość.
Naukowcy sądzą, że wyjaśnieniem tej zagadki – zagadki
naszego istnienia – jest minimalna „niedoskonałość” symetrii
pomiędzy materią a antymaterią,
powodująca, że niektóre procesy
z udziałem cząstek przebiegają
trochę inaczej niż analogiczne
procesy z udziałem ich partnerów o przeciwnych znakach i
przeciwnej parzystości. Nazywają to łamaniem symetrii CP i
próbują zaobserwować elementarne procesy, w których tę asymetrię można by dostrzec, zbadać dokładnie i w efekcie poznać jej naturę. Atrakcyjnym
obiektem do takich badań są
mezony.
Mezony, to cząstki nietrwałe, ale żyjące na tyle długo, że
można badać ich własności.
Pierwsze mezony (piony) odkryto w pierwszej połowie XX w. w
promieniowaniu kosmicznym, a
wcześniej postulowano ich istnienie teoretycznie. Dziś wiemy,
że zbudowane są one z pary
kwark i antykwark, a ponieważ
samych kwarków mamy 6 rodzajów (fizycy mówią o sześciu
zapachach, co nie ma absolutnie
nic wspólnego z wrażeniami
węchowymi życia codziennego!), to kombinacji prowadzących do różnych mezonów jest
naprawdę wiele. Każdy mezon
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ma też oczywiście swoją antycząstkę, w której odpowiednie
kwarki i antykwarki zamienione
są swymi antypartnerami.
Łamanie symetrii CP w
rozpadach neutralnych kaonów,
czyli mezonów z kwarkiem i
antykwarkiem górnym oraz
dziwnym, zaobserwowano ponad pół wieku temu i doceniono
Nagrodą Nobla. Dwadzieścia lat
temu łamanie symetrii zauważono także wśród mezonów zawierających kwark piękny. Zagadką
pozostawały między innymi mezony z kwarkiem powabnym,
który pod względem masy plasuje się między kwarkiem dziwnym a pięknym.
„Do tej pory nie potrafiliśmy bezpośrednio i z odpowiednią precyzją zmierzyć, jak łamanie symetrii CP przejawia się w
rozpadach mezonów powabnych. Wyniki analiz zaprezentowane na właśnie zakończonej
konferencji fizyki wielkich energii ICHEP w Bolonii znakomicie wypełniają tę lukę”, mówi
prof. dr hab. Wojciech Wiślicki
z Narodowego Centrum Badań
Jądrowych (NCBJ).
Najnowsze wyniki to rezultat szczegółowych analiz około
pięćdziesięciu milionów przypadków z rozpadami mezonów
powabnych D0 na dodatnio i
ujemnie naładowane kaony.
Rozpady te rejestrowano przez
kilka lat podczas zderzeń protonów w detektorze LHCb działającym przy Wielkim Zderzaczu
Hadronów w ośrodku CERN
pod Genewą. Część obliczeń
związanych z obróbką danych

Nr 08 (120) Wieści Światowe 01 sierpnia 2022 r.

przeprowadzono w Centrum
Informatycznym Świerk.
„Tak naprawdę łamanie
symetrii
przestrzennoładunkowej w rozpadach mezonów powabnych po raz pierwszy zauważono w eksperymencie LHCb już trzy lata temu” –
wyjaśnia dr Artur Ukleja
(NCBJ). „Jednak w przeciwieństwie do obecnego pomiaru,
ówczesny nie sugerował tak
jasno możliwych różnych asymetrii materia-antymateria mię-

dzy rozpadami mezonów powabnych
na
pary kaonantykaon, a rozpadami na pary
pion-antypion”.
Najnowsze rezultaty eksperymentów w detektorze LHCb
w kluczowy sposób uzupełniają
naszą wiedzę o różnicach między materią a antymaterią. Model Standardowy narzuca bowiem ograniczenia na łamanie
symetrii między materią a antymaterią. Gdyby zaobserwowano
procentowo zbyt dużą liczbę
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takich zjawisk, byłby to rezultat
niezgodny z przewidywaniami
Modelu Standardowego, sygnalizujący istnienie nowej fizyki.
„Z przedstawionych w Bolonii danych wynika, że do łamania symetrii CP w przypadku
mezonów powabnych dochodzi
rzadko” – podsumowuje prof.
Wiślicki. „Właśnie takiego wyniku spodziewali się teoretycy.
Zatem Model Standardowy,
używany do opisu cząstek elementarnych i ich oddziaływań,
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kolejny raz potwierdził swoją
siłę. I to jest niezwykle intrygujące, ponieważ wiemy z całą
pewnością, że nie opisuje on
rzeczywistości w sposób kompletny.”
Niestety, rozbieżność między ilością materii obserwowanej we Wszechświecie a przewidywaniami naszych modeli kosmologicznych pozostaje widoczna nawet po uwzględnieniu
najnowszych wyników. Najwyraźniej nadal nie wiemy o antymaterii czegoś bardzo istotnego.
Kolejne wskazówki pozwalające
rozwikłać tę zagadkę być może
uda się zauważyć w ramach
właśnie rozpoczętego kolejnego

etapu zderzeń cząstek w akceleratorze LHC.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Naszą
materię tworzą
głównie protony i neutrony powiązane w jądrach atomowych,
które są otoczone elektronami.
W przeciwieństwie do elektronów, protony i neutrony nie są
cząstkami elementarnymi, lecz
niezwykle dynamicznymi zlepkami trójek kwarków: proton
dwóch kwarków górnych i jednego dolnego, neutron dwóch
kwarków dolnych i jednego górnego. W opisującym budowę
materii i jej oddziaływań Modelu Standardowym istnieją trzy

rodziny kwarków. W kolejności
rosnących mas, należą do nich:
górny i dolny, dziwny i powabny oraz piękny i prawdziwy.
Elektrony wraz z powiązanymi z
nimi neutrinami elektronowymi
tworzą jedną z trzech rodzin
leptonów. Bardziej masywne są
miony i neutrina mionowe, najbardziej masywne – taony i neutrina taonowe. Wszystkie cząstki
materii mają w Modelu Standardowym swoje antymaterialne
odpowiedniki.
dr Marek Pawłowski, NCBJ
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Lubelski program „Dobrze widzieć”
z prestiżową nagrodą okulistyczną
DOC w Norymberdze
Niemieckie Towarzystwo
Chirurgów Okulistów (DOC)
przyznano najwyższe wyróżnienie dla programu „Dobrze
widzieć” podczas 34 Międzynarodowego Kongresu DOC,
który zakończył się 25 czerwca
w Norymberdze. Nowatorskie
podejście do badań nad wadami refrakcji i wzroku, którym
objętych było 1100 uczniów z
województwa
lubelskiego,
uznano za najlepszy projekt w
Europie. Wykład o nagrodzonej pracy badawczej wygłosił
prof. Anselm Jünemann, a
pomysładawcą projektu był
prof. Robert Rejdak. Odbierając prestiżową statuetkę twórca programu „Dobrze widzieć” potwierdził, że badania
wzroku wśród dzieci i młodzieży będą kontynuowane w
str. 86

makroregionie, a potem prowadzone na terenie całej Polski.
To dla nas wielki zaszczyt,
że międzynarodowe gremium
uznało naszą inicjatywę za najlepszą w Europie, ponieważ w
tej rywalizacji brało udział wiele
bardzo dobrych projektów z
Niemiec, Norwegii, Turcji i innych krajów – mówi z dumą
prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jednocześnie
prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. – Spośród zgłoszonych prac badawczych tylko nieliczne Kapituła
Konkursowa wybrała do ogólnej
prezentacji podczas Kongresu
DOC w Norymberdze . Wykład
z założeniami i wynikami programu „Dobrze widzieć” przed-
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stawił uczestnikom sesji konsultant projektu, światowej sławy
autorytet w dziedzinie okulistyki
prof.
Anselm
Jünemann, doktor honoris causa
Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie, z którym współpracujemy intensywnie od ponad 20
lat.
Pilotażowy program badań wad
wzroku u uczniów edukacji
wczesnoszkolnej po pandemii
realizowany w Lublinie pod
patronatem rektora UM prof.
Wojciecha Załuski, uzyskał
wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa
Zdrowa. Rozpoczął się jesienią
w 2021 roku i trwał do połowy
maja przy zaangażowaniu zespołu koordynowanego przez
prof. Roberta Rejdaka w składzie: Anna Matysik- Wożniak,
Małgorzata Latalska, Maksy-
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Od prawej profesorowie okulistyki: Robert Rejdak, . Anselm Jünemann, Bertram Meyer,
Joachim Zeitz
milian Onyszkiewicz Małgorzata Kowalczyk , Marek
Niezgódka,
Piotr Regulski i
Rahman Nassasra.
Badania
przesiewowe
prowadzane w
10
szkołach podstawowych na terenie
Lublina i okolic,
koordynowała
mgr
Renata
Krzyżanowska.
Specjaliści za
pomocą
zaawansowanego
Nagroda DOC dla najlepszej pracy badawczej w
zakresie badań nad wadami refrakcji i wzroku dla technologicznie
Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Nr 08 (120) Wieści Światowe 01 sierpnia 2022 r.

sprzętu skontrolowali wzrok u
1100 uczniów. Najczęściej diagnozowana była u nich krótkowzroczność,
nadwzroczność,
astygmatyzm, choroba zezowa i
niedowidzenie.
Zatrważające jest to, że ok.
40 proc. uczniów wymaga szybkiej konsultacji okulistycznej z
powodu wad refrakcji, wysokiego stopnia niedowidzenia i choroby zezowej – ocenia prof. Robert Rejdak . – Z reguły rodzice
nie zauważają tego problemu u
swoich dzieci, dlatego prowadziliśmy intensywną akcję informacyjną, aby uświadomić im potrzebę wykonywania badań okulistycznych u swoich podopiecznych, jeśli tylko pojawi się pieczenie, łzawienie i zmęczenie
oczu. Dzięki odpowiedniej ko-
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rekcji lub metodom farmakologicznym można zatrzymać postępującą
krótkowzroczność.
Bardzo istotne jest również to,
aby dzieci przebywały 2-3 godziny dziennie w świetle naturalnym, czyli poza domem, na
świeżym powietrzu. Chodzi o
to, żeby wzrok odpoczął od
sprzętu elektronicznego. Udowodniono, że rola światła naturalnego jest najważniejsza w
zapobieganiu rozwojowi krótkowzroczności. Rekomendujemy
również stosowanie powszechnej reguły „3 do 1”, która polega na tym, że 30 minut pracuje-

my, a następne 10 minut dajemy
odpocząć oczom od komputera i
patrzymy w dal.
Wyniki pierwszego etapu
badań pilotażowego programu
„Dobrze widzieć” przedstawione na Kongresie DOC w Norymberdze zostały z uznaniem
przyjęte przez ekspertów. Okuliści docenili nie tylko ten etap
badań, ale również fakt, że odbywa się on przy pomocy systemu informatycznego, który archiwizuje i analizuje wyniki.
Ten system, którego autorem
jest zespół prof. Marka Niezgódki, będzie służył jako pod-

stawa do prowadzenie kolejnych
badań przesiewowych wśród
dzieci i młodzieży najpierw w
makroregionie lubelskim, a w
niedalekiej przyszłości także na
terenie całego kraju. Za przykładem Lublina chcą podążać również inne europejskie ośrodki
okulistyczne, ponieważ problem
wad refrakcji i wzroku coraz
bardziej się pogłębia wśród
dzieci i młodzieży.
Jolanta Czudak
Więcej na: https://
liderzyinnowacyjnosci.com/

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
podpisana przez Prezydenta RP
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną w
Ministerstwie Sprawiedliwości
ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nowe regulacje pozwolą na skuteczne
izolowanie sprawców najcięższych przestępstw i właściwą
resocjalizację nieletnich.
Te przepisy zmieniają filozofię działania państwa w stosunku do nieletnich. Czasem
lepiej, by w przypadku niewielkiego wykroczenia dyrektor
szkoły zlecił nieletniemu prace
porządkowe na rzecz szkoły, niż
by ta osoba stawała od razu
przed sądem – podkreślał wiceminister Michał Woś, który
nadzorował prace nad projektem.
W zakładzie poprawczym do
24. roku życia
Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich
jak zabójstwo, gwałt, pedofilia,
będą obligatoryjnie trafiać do
zakładów poprawczych. Dziś
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zdarza się, że są obejmowani
jedynie nadzorem kuratora.
Zmieni się górna granica
wieku przebywania w zakładzie
poprawczym. Obecnie pozostają w nim osoby najwyżej do 21
roku życia, bez względu na popełniony czyn karalny i wyniki
resocjalizacji. Ustawa wprowadza możliwość wydłużenia pobytu w zakładzie na czas określony, maksymalnie - o trzy lata, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła skutku.
Przepis ten dotyczy sprawców najpoważniejszych przestępstw, a decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym będzie podejmował sąd
rodzinny. W przypadku orzeczeń za najcięższe przestępstwa
sąd będzie mógł od razu wskazać, że nieletni powinien przebywać w zakładzie poprawczym
do 24 roku życia. Każdą osobę,
która opuszcza zakład, sąd będzie mógł objąć nadzorem kuratora, jeśli będzie miał wątpliwości co do stopnia jej resocjalizacji. Wychowankowie powyżej
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21 roku życia będą poddawani
resocjalizacji w nowym rodzaju
zakładów poprawczych dla nieletnich, którzy ukończyli 21 lat.
Okręgowe ośrodki wychowawcze
Nowe surowsze placówki
będą przeznaczone dla tych,
którzy popełnili czyn karalny i
skończyli 13 lat oraz – w wyjątkowych wypadkach – dla osób,
które wprawdzie nie popełniły
czynu karalnego, ale są mocno
zdemoralizowane (np. piją alkohol, zażywają narkotyki), a stosowane już wobec nich środki
były nieskuteczne (np. młodzi
ludzie wiele razy uciekali z
młodzieżowych ośrodków wychowawczych). O umieszczeniu
w takiej placówce zdecyduje
sąd rodzinny
Najmłodsi nie staną przed sądem
Nowe przepisy określają
minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie
naruszające porządek prawny
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lub stanowiące przejawy demoralizacji na poziomie 10 lat. Dziś
w ustawie nie ma zapisu o minimalnym wieku takiej osoby, zatem przed sądem mogą stanąć
nawet dzieci sześcioletnie, które
ukradną w sklepie batonik czy
pobiją się z kolegami.
Praca na rzecz szkoły
Uczniowskie wybryki, choć
nieraz groźne w skutkach, zazwyczaj nie wynikają ze zdemoralizowania, lecz są efektem
problemów z dorastaniem czy
nadmiaru młodzieńczej energii.
W takich przypadkach zwykle
nie trzeba wdrażać przeciwko
uczniowi postępowania w sprawach nieletnich, które może
skończyć się np. umieszczeniem
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Z lepszym skutkiem wychowawczym można
rozwiązać problem na miejscu.
Nowe przepisy umożliwią dyrektorom szkół za zgodą rodziców i uczniów np. kierowanie za
mniej poważne występki do prac
porządkowych na rzecz szkoły.
Komisja wskaże placówkę
Ustawa gwarantuje powołanie komisji ds. środka leczniczego, która wskaże sądowi odpowiednią dla nieletniego placówCiąg dalszy ze s.1

kę w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka.
Na razie sądy rodzinne muszą
same radzić sobie z poszukiwaniem właściwego ośrodka, co
opóźnia pomoc. To niezwykle
ważne, bo sędziowie alarmują,
że przybywa młodych osób wymagających
specjalistycznej
opieki.
Domy dla matek z dziećmi
W zakładach poprawczych,
młodzieżowych i okręgowych
ośrodkach wychowawczych i
schroniskach dla nieletnich poddawane są resocjalizacji również
nieletnie, które zostały matkami. Wymagają one szczególnej
troski, ponieważ odpowiadają
także za swoje dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości – żeby
zapewnić
im
odpowiednie
wsparcie – proponuje wydzielenie domów, w których młode
matki będą mogły opiekować się
swoimi dziećmi.

dzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie leczniczym
oraz w razie uzasadnionego podejrzenia dopuszczenia się przez
nieletniego czynu zabronionego.
Nieletni, których nie stać na adwokata z wyboru, skorzystają z
pomocy obrońcy z urzędu. Będzie on wyznaczany przez sąd
rodzinny po stwierdzeniu zaistnienia określonych przesłanek.

Trafne rozwiązania
Trafność przygotowanych w
Ministerstwie Sprawiedliwości
rozwiązań potwierdzają wyniki
sondażu Instytutu Badawczego
IPC na temat zmian w polskim
prawie dotyczących nieletnich.
Spośród badanych, 66,4 proc.
uważa, że nieletni, którzy dopuścili się morderstwa lub innych
najcięższych przestępstw, powinni pozostawać w zakładzie
poprawczym nawet do 24. roku
życia. 62,9 proc. ankietowanych
uważa, że 6-letnie dziecko nie
powinno odpowiadać przed sąObrońca z urzędu łatwiej do- dem, a 79,2 proc., że jedną z kar
mogłyby być prace porządkowe
stępny
Nowe przepisy wzmacniają wokół szkoły.
gwarancje procesowe osób nieletnich. Młodzi ludzie będą mieć Ministerstwo Sprawiedliwości
prawo do pomocy obrońcy od
Rzeczypospolitej Polskiej
początku czynności z ich udziałem, np. umieszczenia w mło-

Kraków
Targ Płaszów

Wszystko w życiu zmienia
się, dostosowuje do aktualnych
potrzeb, nie ma nic trwałego, nic
nie pozostaje w bezczynności, a
starożytny grecki filozof już
przed naszą erą (jeżeli dobrze
pamiętam - Heraklit) nazwał
zmieniające się życie określe-

niem: Panta rhei (czyt. panta
rei). Na tej bazie powstało też
słynne powiedzenie: Nie można
wejść dwa razy do tej samej rzeki. A czy tak jest rzeczywiście?
Jestem przekonany, że TAK.
Ponieważ wchodząc drugi raz to
m.in. jesteśmy już starsi i bar-
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dziej doświadczeni a rzeka też
nie jest taka sama, bo już będzie
płynęła inna woda, inne ryby
itp.
I właśnie zgodnie z zasadą panta rhei w Krakowie w dzielnicy
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Targ Płaszów, wjazd główny.

Właśnie rozkłada się stoisko; grill, ruszt.
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Pieczenie-wypieki pizze
na miejscu na bieżąco.

Owoce prosto z gospodarstwa.
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Posiłek możemy zjadać nawet na leżąco.

Na targu jak na wsi.
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Przetwory z gospodarstwa.

Prosto z domu.
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Rowerem też można przyjechać.

Chleb z mąki orkiszowej razowy
domowego wypieku.
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Wskazany jest
zwrot słoików.

Podgórze na osiedlu Płaszów około zakładane na twarz według ży300 metrów od tak zwanej tandety
na placu który wcześniej był parkingiem samochodowym powstał
obecnie Targ Płaszów. Targ jest
nowy, czyli w fazie organizacji. I
każdy zainteresowany ustawieniem
swego straganu może przyjechać na
zasadzie – kto pierwszy to lepszy.

A klienci? Klienci są bardzo
zainteresowani i zadowoleni, bo
ceny są niższe niż u konkurencji
a towar świeży prosto z gospodarstwa.
Ceny są niższe, bo koszty
obciążające straganiarzy też są
niższe. Tutaj nie ma straży miejskiej sprawdzającej opłaty, bo
plac jest prywatną własnością.
Czyli mamy pełną wolność, jeżeli taka w ogóle istnieje.
Owszem wszystko dzieje się
pod tak zwaną chmurką ale jest
przyjemnie słonecznie przewiewnie zdrowo, nikogo nie
obowiązują tak zwane maseczki

czenia decydentów, czyli popularne szmatki.
A dla zamieszkałych w
większej odległości dojazd nie
stanowi żadnego problemu, bo
bardzo dobrze pasuje połączenie: autobusowe, tramwajowe,
no i własny samochód też można wygodnie bezpłatnie zaparkować, nawet na placu targowym. No, można też dojechać
pociągiem ale z przesiadką na
autobus.
Kupujących, co jest zrozumiałe, interesuje przede wszystkim świeży towar, który nie jest
transportowany tirami tysiące
kilometrów i przechowywany w
magazynach oraz dodatkowo
zabezpieczany chemicznie; no i
bardzo ważne są też niższe ceny
niż u konkurencji.
A dodatkowo to na miejscu
można też zjeźdź smacznie i w
przystępnej cenie.
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Mówiąc ogólnie jeżeli chodzi o dostawę towarów, to można przyrównać Targ Płaszów do
targów średniowiecznych. Zasada jest jedna i zdrowotnie najważniejsza: zdecydowanie mniej
chemii i pośredników. A dla
portfela przyjemniej.

Na targu Płaszów
znajdują się już takie stoiska
handlowe jak: warzywa,
owoce, przetwory z warzyw
przede wszystki z domowej
gospodarskiej kuchni, ciemne
pieczywo razowe-orkiszowe
z własnego wypieku, wyroby
wędliniarskie,Burger, pizzeri
a-pierogi,
grill
nowo
powstały, itp. I wciąż
przybywają nowe.
Był, zobaczył,
sfotografował, napisał i
wielił się rolę handlowca:
Tadeusz Połatyński
Kraków Targ Płaszów
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Informacje różne
morskiego.
Monitoring cen płodów rolZgodnie z tym dokumentem
nych
podwyższenie zawartości suchej
Zachęcamy do zapoznania się z masy w zakiszanym surowcu do
30-35%
zapobiega
monitoringiem cen płodów rolnych poziomu
powstawaniu
wycieków
z okresu 20.06 - 26.06 2022 roku.
kiszonkowych, a bele sianokiszonki
Do pobrania: Monitoring.pdf
owinięte
folią
mogą
być
***
składowana na gruncie lub na
utwardzonym
albo
Przechowywanie kiszonek w wybetonowanym podłożu. Owinięte
sposób ograniczający zanieczysz- bele składuje się w pozycji stojącej,
czenie wód azotanami
obok siebie, najlepiej w dwóch,
W
gospodarstwach,
które maksymalnie trzech warstwach, na
prowadzą produkcję zwierzęcą powierzchni wyścielonej folią lub
środkiem
niezbędne jest zapewnienie bazy spryskanej
w
celu
paszowej wystarczającej na cały chwastobójczym
okres produkcyjny. Żywienie bydła ograniczenia wzrostu chwastów
w większości gospodarstw jest niszczących folię i uniemożliwienia
oparte na kiszonkach. Podstawę zasiedlania gryzoniami. Miejsce
żywienia stanowi kiszonka z składowania bel nie powinno być
kukurydzy, a jej doskonałym zalewane wodami opadowymi.
uszkodzenia
folii
uzupełnieniem w dawkach mogą Wszelkie
być
kiszonki
z
roślin powinny być natychmiast zaklejone
motylkowatych
i
mieszanek taśmą wodoodporną. Bele można
motylkowo-trawiastych. Ale czy przechowywać przez jeden rok,
później folia staje się podatniejsza
wiemy jak je przechowywać?
Przechowywanie
kiszonek na uszkodzenia.
powinno odbywać się w warunkach
***
bezpiecznych
dla
środowiska,
zapobiegających przedostawaniu się
Rozwój usług rolniczych –
odcieków do wód i gruntu. W wsparcie poszerzone o usługi leProgramie azotanowym zabrania się śne, cyfrowe i urządzenia wodne.
przechowywania
kiszonek
Od 7 lipca 2022 roku będzie
bezpośrednio
na
gruncie,
jednocześnie wskazuje się, że można składać wnioski o wsparcie
kiszonki należy przechowywać w na rozwój usług rolniczych w
działania
„Wsparcie
szczególności w silosach, rękawach ramach
foliowych, na płytach lub na inwestycji w tworzenie i rozwój
pozarolniczej”
podkładzie z folii, sieczki, słomy działalności
finansowanego
z
Programu
lub innego materiału, który
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2014
pochłania odcieki, oraz pod
-2020.
W
tym
naborze
zakres
usług
przykryciem
foliowym.
wsparciem
został
Ponadto nawozów naturalnych objętych
oraz kiszonek nie przechowuje się rozszerzony.
Podobnie jak w poprzednich
w odległości mniejszej niż 25
latach z dofinansowania będzie
metrów od:
1/. Studni lub ujęć wód, jeżeli nie mogła skorzystać osoba fizyczna,
ustanowiono strefy ochronnej na prawna czy jednostka organizacyjna
osobowości
podstawie przepisów ustawy Prawo nieposiadająca
prawnej.
Warto
jednak
podkreślić,
wodne.
że
w
rozpoczynającym
się
wkrótce
2/.
linii
brzegu
wód
wachlarz
działalności
powierzchniowych
oraz
pasa naborze
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objętych wsparciem rozszerzony
został o usługi leśne, a także o te
związane z zabezpieczeniem lub
utrzymaniem urządzeń wodnych.
Dodatkowo działalność, którą
może
świadczyć
potencjalny
beneficjent, może być związana z
rolnictwem i leśnictwem w zakresie
mycia i dezynfekcji (na przykład
specjalistyczne
sprzątanie
budynków
i
obiektów
przemysłowych) lub wykorzystania
technologii cyfrowych (na przykład
działalność
związana
z
oprogramowaniem). W przypadku
usług związanych z rolnictwem i
tych
dotyczących
leśnictwa,
działalność musi być prowadzona
przez okres co najmniej 24
miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.
Maksymalna kwota wsparcia
wynosi 500 tysięcy złotych na
jednego beneficjenta. Refundacji
będzie
podlegać
standardowo
maksymalnie
50
procent
udokumentowanych,
kwalifikowanych
kosztów
inwestycji. Natomiast w przypadku
działalności
związanej
z
zabezpieczaniem lub utrzymaniem
urządzeń wodnych i tej z
wykorzystaniem
technologii
cyfrowych będzie to 65 procent.
Wnioski będą przyjmowały
oddziały
regionalne
Agencji
właściwe ze względu na miejsce
realizacji inwestycji. Dokumenty
będzie można składać osobiście lub
przez upoważnioną osobę, albo
przesyłką rejestrowaną nadaną w
placówce Poczty Polskiej. Wniosek
można również wysłać w formie
dokumentu elektronicznego za
pośrednictwem platformy e-PUAP.
Nabór potrwa do 19 sierpnia.
***
Inwestycje
zapobiegające
zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej: nabór od 7 lipca
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Od 7 lipca 2022 roku Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie przyjmować
wnioski o wsparcie inwestycji
zapobiegających
zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej. Pomoc
finansowana jest z budżetu
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020.
Ze wsparcia będą mogły
skorzystać dwie grupy. Pierwszą z
nich są rolnicy, którzy zajmują się
chowem lub hodowlą co najmniej
50
świń
bądź
zrealizowali
zobowiązania rolno-środowiskowe
w ramach wariantu 7.4 Zachowanie
lokalnych ras świń, i chcą
przeprowadzić
inwestycje
chroniące gospodarstwa przed
rozprzestrzenianiem się wirusa
afrykańskiego pomoru świń, czyli
ASF. Druga grupa to spółki wodne
lub ich związki, w których
większość członków stanowią
rolnicy, lub w których więcej niż
połowa zmeliorowanych gruntów
rolnych objętych działalnością tej
spółki jest w posiadaniu rolników.
Pomoc wypłacana jest formie
refundacji do 80 procent kosztów
poniesionych
na
konkretne
inwestycje. Natomiast wysokość
wpłaconego wsparcia zależy od
tego, kto się o nie ubiega. Jeżeli
jest to rolnik, który chce chronić
swoje gospodarstwo przed ASF, to
maksymalne
dofinansowanie
wynosi 100 tysięcy złotych. W
przypadku gdy o pomoc ubiega się
spółka wodna lub związek spółek
wodnych, wsparcie może sięgnąć
nawet 1 miliona złotych.
Wprowadzone w tym naborze
zmiany dotyczą spółek wodnych
lub ich związków, które będą
mogły ubiegać się albo o zaliczkę
(jak było wcześniej), albo o
wyprzedzające
finansowanie
kosztów kwalifikowalnych. Oprócz
tego mogą się starać o zwrot
podatku VAT, a w szerokim
katalogu
inwestycji
objętych
dofinansowaniem znalazły się
jednostkowe
stawki
pomocy.
Wnioski można będzie dostarczyć
do oddziałów regionalnych lub biur
powiatowych Agencji od 7 lipca do
2 września 2022 roku osobiście lub
przez
upoważnioną
osobę,
przesyłką rejestrowaną nadaną w

placówce pocztowej, bądź w danych meteorologicznych, Wirtuformie dokumentu elektronicznego alne gospodarstwo, Śledzenie pona skrzynkę podawczą ePUAP.
chodzenia produktów oraz Raportowanie zagrożeń.
***
Platforma daje rolnikom szereg
korzyści:
Konkurs dla Kół Gospodyń
1/. Prowadzenie karty pola - rejestr
Wiejskich „W moim domu nic się
i historia przeprowadzonych zabienie marnuje”
gów,
Ministerstwo
Klimatu
i 2/. Wspomaganie decyzji dotycząŚrodowiska w ramach kampanii cych stosowania środków ochrony
„Nasz Klimat” zaprasza do udziału roślin,
w konkursie „W moim domu nic 3/. Uproszczony kontakt z doradcą
się
nie
marnuje”.
Konkurs przypisanym do gospodarstwa,
skierowany jest do członków Kół 4/. Informacje o występowaniu
Gospodyń Wiejskich w Polsce. agrofagów,
Polega on na opisaniu ekopraktyki, 5/. Dostęp do danych z sieci lokalprzyczyniającej się do ochrony nych stacji meteorologicznych zloklimatu, którą warto wdrożyć we kalizowanych na terenach wiejwłasnym domu.
skich,
Zatem podstawowym celem 6/. Alerty pogodowe,
tego działania jest popularyzacja 7/. Komentarz agrometeorologiczwłaściwych
zachowań ny wspomagający podejmowanie
ekologicznych stosowanych w decyzji o zabiegach,
gospodarstwie domowym, a także 8/. Dostęp do archiwalnych dazwiększenie
świadomości nych, umożliwiających analizę
ekologicznej
w
zakresie zdarzeń.
indywidualnych działań na rzecz
Platforma eDWIN jest dostępna
ochrony klimatu, które można w na
stronie
internetowej
prosty sposób wprowadzać we www.edwin.gov.pl. Możliwe jest
własnych domach.
również korzystanie z wersji moP r z y g o t o w u j ą c z a d a n i e bilnej za pomocą aplikacji pobranej
konkursowe warto zwrócić uwagę z App Store lub Google Play.
na: zgodność zgłoszenia z tematyką
konkursu, oryginalność
***
ekopraktyki, pozytywny wpływ na
Ruszył nabór wniosków o
klimat, użyteczność i łatwość pomoc na rozwój przedsiębiorp o wszechnego zasto sowa nia czości oraz usług związanych z
e k o p r a k t y k i , k r e a t y w n o ś ć , rolnictwem i leśnictwem
innowac yjność i wa rtość
Od 7 lipca do 19 sierpnia 2022
poznawczą. Są to aspekty na które roku trwa przyjmowanie wniosków
będzie zwracać uwagę komisja o dofinansowanie usług rolniczych
konkursowa, w której skład wejdą i leśnych w ramach działania
przedstawiciele Ministerstwa „Wsparcie inwestycji w tworzenie i
Klimatu i Środowiska.
rozwój działalności pozarolniczej”
Prace
konkursowe
można z Programu Rozwoju Obszarów
zgłaszać do 22 lipca 2022 roku.
Wiejskich 2014-2020. W tym naSzczegóły na stronie www: borze pomocą objęte zostały nowe
https://www.gov.pl/web/edukacja- rodzaje działalności.
ekologiczna/konkurs-dla-kolPodobnie jak w poprzednich
gospodyn-wiejskich-w-moimlatach z dofinansowania może skodomu-nic-sie-nie-marnuje
rzystać osoba fizyczna, prawna czy
jednostka organizacyjna nieposi
***
dająca osobowości prawnej.
Bezpłatna platforma eDWIN
- nowoczesne rozwiązania dla
Wielkopolski Ośrodek
nowoczesnego rolnictwa
Doradztwa
Rolniczego
Bezpłatna platforma eDWIN to
w Poznaniu
cztery usługi wspomagające pracę
w gospodarstwie: Udostępnianie
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Wręczenie medali w policji
Uroczystość wręczenia medali
im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja z udziałem kierownictwa MSWiA.
W czwartek, 28 lipca br. szef
MSWiA Mariusz Kamiński wręczył medale im. podkomisarza
Policji Andrzeja Struja. Odznaczenia odebrało 67 policjantów z
całego kraju. W uroczystości
wzięli także udział wiceministrowie Maciej Wąsik oraz Błażej
Poboży, a także Komendant
Główny Policji gen. Jarosław
Szymczyk. W 2022 roku medalami odznaczonych zostało już 117
funkcjonariuszy.
Niemal każdy z was uratował
ludzkie życie. Jako minister spraw
wewnętrznych i administracji jestem dumny, że mamy tak wspaniałych i wybitnych funkcjonariuszy
Policji – podkreślił szef MSWiA
Mariusz Kamiński. - Jestem pełen
podziwu i wielkiego uznania dla
waszej odwagi, dla waszej ofiarności, zimnej krwi, profesjonalizmu i
tych niezwykłych skutków w postaci wielu istnień ludzkich, które uratowaliście – dodał.
Minister podziękował odznaczonym za ich heroiczną postawę i
poświęcenie. – Ile trzeba odwagi,
żeby wskoczyć do płonącego budynku słysząc wezwanie o pomoc,
wynosząc na rękach osoby niepełnosprawne czy dzieci. Każdy moment zawahania, minuta czekania
oznaczałaby dla tych ludzi śmierć.
Dzięki Wam, dzięki Waszej postawie, nasi obywatele czują się bezpieczni. Tak naprawdę to w ich
imieniu składam Wam wielkie podziękowania za Waszą piękną postawę – podkreślił.
W swoim przemówieniu minister Mariusz Kamiński odniósł się
do idei powstania Medalu. - Ten
medal jest ku czci Andrzeja Struja.
Ten medal czci jego pamięć, jego heroizm i jest formą uhonorowania właśnie was, takich policjantów
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jak Andrzej Struj. Mamy ich bardzo
wielu – zaznaczył szef MSWiA. –
Jesteście wszyscy wybitnymi funkcjonariuszami Polskiej Policji. Bardzo się cieszę, że każdemu z was
będę mógł uścisnąć dłoń i podziękować osobiście za czyny jakich
dokonaliście, każdemu z was wręczyć medal im. Andrzeja Struja –
powiedział minister.
Słowami uznania zwrócił się do
funkcjonariuszy również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. – Ogromnie się
cieszę, że w ramach obchodów 103.
rocznicy powołania Policji Państwowej, możemy spotkać się z
niezwykłymi ludźmi noszącymi
policyjne mundury, którzy z całą
pewnością są bohaterami naszych
czasów – powiedział.
Podczas uroczystości zaprezentowano wybrane historie interwencji policyjnych, w ramach których
policjanci, z narażeniem zdrowia i
życia, ratowali innych. Medal im.
podkomisarza Policji Andrzeja
Struja odebrali dziś m.in.: asp. szt.
Marcin Krasoń – technik kryminalistyki Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo
-Śledczego Komendy Powiatowej
Policji w Kwidzynie, który podczas
urlopu wyniósł 2 osoby z płonącego
budynku. Odznaczony został także
podkom. Karol Baszczuk – specjalista Zespołu Organizacji Służby
Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu, który
w czasie wolnym od służby uratował tonącego mężczyznę. Wyróżniono także sierż. szt. Konrada Goneta i sierż. szt. Grzegorza Półchłopka – dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,
którzy w grudniu ubiegłego roku
uratowali kobietę przed utonięciem.
„…Nawet z narażeniem życia”
Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja mogą otrzymać policjanci, którzy podjęli się poza służbą ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem
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własnego życia lub zdrowia albo w
czasie służby podjęli się ratowania
życia ludzkiego ze szczególnym
narażeniem własnego życia lub
zdrowia. Funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową. Medal jest nadawany na wniosek komendanta głównego Policji albo z
inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyróżnienie może być przyznawane także
pośmiertnie.
Podkomisarz Andrzej Struj zginął od ciosów nożem, po tym jak 10
lutego 2010 r. podczas urlopu interweniował wobec chuliganów, którzy niszczyli tramwaj. Policjant
służył w formacji od 15 lat. Pracował w wydziale wywiadowczopatrolowym Komendy Stołecznej
Policji. Pośmiertnie został awansowany na stopień podkomisarza Policji, odznaczony przez Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Zasługi za Dzielność oraz przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Złotą
Odznaką
„Zasłużony Policjant”.
O tragicznym zdarzeniu, do
którego doszło na skrzyżowaniu ul.
Wolskiej i ul. Fort Wola w Warszawie, przypomina pamiątkowa tablica, którą odsłonięto 10 lutego 2020
roku przy skwerze imienia zmarłego policjanta.
Filmy z wybranymi historiami
– odznaczeni Medalem im. podkom. Andrzeja Struja
Zachęcamy do pobrania i obejrzenia filmów z wybranymi historiami wyróżnionych dziś policjantów.
https://mab.to/xZypIp6pp lub
https://drive.google.com/drive/
folders/1VdEvoex8Gmsg0lz-OnPlC
-Hi1ZSlDP8R?usp=sharing
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej
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