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      Polska interesuje się wa-
szymi protestami i prawami, 

o jakie walczycie. Uważamy, 
że wasz kraj stał się polet-
kiem doświadczalnym komi-
sarzy europejskich, dążących 
do pozbawienia autonomii 

oraz różnorodności państw 
Unii. Traktujemy tę sytuację 
tak samo jak ataki Komisji 

Europejskiej na Polskę za 
rzekomy brak praworządno-
ści – powiedział wiceminister 
Marcin Romanowski na spo-

tkaniu z holenderskimi rolni-

kami.  

     Ministerstwo Sprawiedli-

wości na najbliższym posie-
dzeniu Rady UE ds. Sprawie-

dliwości zgłosi oficjalnie pod 
dyskusję przypadki łamania 
przez holenderski rząd praw 
człowieka i praworządności. 
Podziękowała za to delegacja 
holenderskich rolników z Far-
mers Defence Force (FDF), 

goszcząca w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 

Groźby 

Komisji Europejskiej 
       Wiceminister Marcin Ro-

manowski przypomniał, że 
Polska ma do czynienia z 

groźbami Komisji Europej-

skiej pod adresem polskich 

samorządów za przyjmowa-
nie uchwał wspierających 
prawa rodziny. Jesteśmy też 
atakowani za politykę energe-
tyczną, zwłaszcza obronę pol-
skiego węgla. - Komisja pró-
buje również ingerować w 
wymiar sprawiedliwości Rze-
czypospolitej Polskiej, choć 
nie posiada takich uprawnień, 
zgodnie z traktatami europej-

skimi – przypomniał Marcin 
Romanowski. 

      Reprezentujący FDF Jos 
Ubels przedstawił najpoważ-
niejsze naruszenia praw czło-
wieka, do jakich dochodzi w 

Holandii. To kwestia łamania 
gwarantowanego w Europej-

skiej Konwencji Praw Czło-
wieka prawa do pokojowych 

protestów (swoboda wypo-
wiedzi) oraz bezprawne po-

zbawianie rolników własno-
ści. - Niderlandy nie są już 
krajem wolności – stwierdził.  
Problem z praworządnością 
       Sieta van Keimpema z 

organizacji zrzeszającej pro-
ducentów mleka, relacjono-
wała, że rząd Holandii - 

pod pretekstem ograniczania 

emisji tlenku azotu – zamie-

rza wywłaszczać rolników 
z gospodarstw. Co najmniej 

30 proc. z nich zostanie zmu-

szonych do pozbycia się 
farm. Mają – wraz z członka-
mi rodziny - dożywotnio zo-
bowiązać się do nieprowadze-
nia działalności rolniczej.  
      Jak tłumaczyli holender-
scy rolnicy, ekologia jest pre-

tekstem, a faktycznie chodzi 

o wywłaszczenie ziemi 
uprawnej pod budownictwo 

mieszkaniowe. Ta polityka 

doprowadziła do wybuchu w 
czerwcu br. protestów rolni-
ków. 5 lipca 2022 r. w trakcie 

jednego z protestów policja 
otworzyła ogień.  
      Nie można już mówić o 
przestrzeganiu praworządno-
ści ani o demokracji w Nider-
landach – mówił reprezentu-
jący rolników prawnik Max 
Viktor Hazekamp.  

      W spotkaniu wzięli udział 
m.in. wiceminister rolnictwa i 

rozwoju wsi Norbert Kacz-

marczyk oraz poseł Janusz 
Kowalski.  

  
Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Spotkanie z uczestnikami 

protestów rolniczych w Holandii 
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      Polski przemysł i rynek 
pracy mogą dużo zyskać na 
rosnącej w całej Europie po-
pularności pomp ciepła. 
Sprzedaż tych urządzeń rośnie 
u nas najszybciej w Europie, a 

Polacy instalują je w swoich 
domach częściej niż Belgowie, 
Niemcy czy Brytyjczycy. 

      Elektryfikacja domowego 

ogrzewnictwa to jedna z głów-
nych składowych zarówno ogra-
niczania emisyjności budynków, 
jak i sposobów na zmniejszenie 
zależności od paliw kopalnych – 

zwłaszcza w kontekście plano-
wanego przez Unię Europejską 
odcięcia się od dostaw gazu z 
Rosji. 

Komisja Europejska w ramach 

planu REPowerEU założyła po-
dwojone tempo wdrażania indy-
widualnych pomp ciepła (PC), 
aby zainstalować ich 10 mln w 
ciągu najbliższych pięciu lat. 
Sektor ma być również wspiera-
ny pod względem możliwości 
produkcyjnych i kadrowych. 

Polska liderem wzrostu 

Ciąg dalszy ze s.1 

Europejski wyścig o pompy ciepła. 
Czy Polska wykorzysta 

swoją szansę? 
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      Jednocześnie ambitne plany 
formułują rządy – zwłaszcza 
tych państw, które są najmocniej 
uzależnione od gazu jako paliwa 
w ogrzewnictwie. Tu oczywiście 
przodują Niemcy, które do 2030 
r. chcą zainstalować sześć milio-
nów PC. Tamtejszy rynek pracy 
będzie potrzebował wzmocnie-
nia nawet o ok. 100 tys. nowych 

instalatorów. 
      Choć Wielka Brytania opu-
ściła UE z końcem stycznia 
2020 r., to plany również ma 
ambitne. Zwłaszcza, że w ubie-
głym roku pod względem pomp 
ciepła zainstalowanych na 1000 
gospodarstw domowych zajęła 
ostatnie miejsce wśród 21 pań-
stw należących do European 
Heat Pump Association 

(Europejskie Stowarzyszenie 

Pomp Ciepła, EHPA). 
      Wynik ten wyniósł niespełna 

1,5. Co ciekawe, w tym rankin-

gu Polska – z wynikiem powy-

żej siedmiu – wyprzedziła nie 
tylko Brytyjczyków, ale też 
Niemców (4,3) czy Belgów 
(5,5). 

      Tymczasem rząd wyspiar-
skiego państwa chciałby, aby do 
2028 r. instalować 600 tys. PC 
rocznie. Plany dotyczące osią-
gnięcia neutralności klimatycz-
nej Wielkiej Brytanii w 2050 r. 

wymagają wyposażenia w PC 
ponad 27 mln domów. Jak wyli-
czył portal NewScientist, przy 
dynamice instalacji zanotowanej 

w ubiegłym roku zajęłoby to… 
ponad 600 lat. 

      Mocne przyspieszenie na 

europejskim rynku były już wi-
doczne w ubiegłym roku, czyli 
przed agresją Rosji na Ukrainę, 
ale to „zasługa” potężnych pod-
wyżek cen gazu. Według danych 

EHPA, w 2021 r. sprzedaż PC 
zanotowała rekordowy wzrost 
(+34 proc.), osiągając poziom 
2,18 mln sztuk. Łączna liczba 
zainstalowanych pomp sięgnęła 
prawie 17 mln sztuk, co przeło-
żyło się na ok. 14 proc. całego 
rynku grzewczego. Tomasz Elż-
bieciak 

      Kto zanotował największy 
wzrost w sprzedaży pomp cie-
pła? Jak długie są kolejki po 
pompy ciepła? Czy rynek jest 
gotowy by wykorzystać szan-
sę? O tym w dalszej części ar-
tykułu na portalu WysokieNa-
piecie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/73876-

europejski-wyscig-o-pompy-

ciepla-czy-polska-wykorzysta-

swoja-szanse/#dalej 
 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/73876-europejski-wyscig-o-pompy-ciepla-czy-polska-wykorzysta-swoja-szanse/#dalej
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Minister spraw wewnętrz-
nych i administracji polecił 
komendantowi głównemu PSP 
przygotowanie grupy straża-
ków, która pomoże w gaszeniu 
pożarów na południu Francji. 
Do akcji zostanie skierowa-

nych w sumie 146 strażaków i 
49 samochodów ratowniczo-

gaśniczych.  
      To odpowiedź na francuską 
prośbę do społeczności między-
narodowej, która została skiero-
wana za pośrednictwem mecha-
nizmu wspólnotowego UE. Za-

potrzebowanie na pomoc otrzy-

mano poprzez ERCC 

(Emergency Response Coordi-

nation Centre). 

 

      Polska grupa ratownicza 

składa się ze strażaków z woje-
wództw: zachodniopomorskiego 
oraz dolnośląskiego. Są to w 
sumie dwa moduły do gaszenia 
pożarów lasów z ziemi z uży-
ciem pojazdów (dwa moduły 
GFFFV). Strażacy po sformo-
waniu grupy jeszcze dziś wyru-
szą do Francji. 

      Centrum Operacyjne Mię-
dzyresortowego Zarządzania 
Kryzysowego Francji (COGIC) 

przekazało informację, że spale-
niu uległo już ponad 700 ha po-
wierzchni leśnej, a 3 tys. osób 
zostało ewakuowanych.  
 

Ministerstwo Spraw  

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Od redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 11 
sierpnia 2022 g.09:08. 

Red. 

  

Ciąg dalszy ze s.1 

146 polskich strażaków 

pomoże gasić pożary we Francji 

      Kolejny raz mamy do czy-

nienia z frontem obrony prze-

stępców. Senatorowie PO, Le-
wicy i PSL płaczą nad losem 
recydywistów, okrutnych ban-
dytów, a nie losem ofiar, dlate-
go odrzucili zaostrzenie kar, 

jakie przewiduje nowelizacja 

Kodeksu karnego – powiedział 
Minister Sprawiedliwości Pro-
kurator Generalny Zbigniew 

Ziobro podczas dzisiejszej kon-

ferencji prasowej.  

       Senat odrzucił zmiany Ko-
deksu karnego wprowadzające 
m.in. bezwzględne dożywocie 
oraz konfiskatę aut pijanych 
kierowców, a także przepisy 
przewidujące, iż zbrodnie pedo-
filskie nie będą się przedawniać. 
       Mam nadzieję, że Sejm od-
rzuci poprawki Senatu i przy-

wróci rozwiązania zaostrzające 
kary dla najbardziej okrutnych 

bandytów. Takich, którzy be-
stialsko pozbawiają życia swe 
ofiary, tak jak stało się w przy-
padku trzyletniego Nikosia, któ-
ry został zamordowany – 

stwierdził minister Zbigniew 
Ziobro. 

       Apelowaliśmy do senato-
rów, by stanęli po stronie bez-
bronnych ofiar, a nie – przestęp-
ców – powiedział wiceminister 
sprawiedliwości Marcin War-
choł biorący udział w konferen-
cji. – Pobłażliwość dla bandy-
tów rodzi w nich poczucie bez-
karności – podkreślił.  
       Wiceminister przypomniał, 
że polskie sądy należą do najła-
godniejszych w Europie. Za 

zabójstwo na dożywocie trafia 

w Polsce do więzienia tylko 4 
proc. skazanych, podczas gdy w 

innych krajach UE ten odsetek 

jest znacznie większy. W Niem-
czech – to 21 proc. skazanych, 

w Wielkiej Brytanii – 34 proc., 

a średnia unijna wynosi w ta-
kich przypadkach 12 proc. 

       Marcin Warchoł podkreślił, 
że senatorowie opozycji zagło-
sowali przeciwko nowelizacji 

Kodeksu karnego, choć ich wy-
borcy zaostrzenie kar dla naj-

groźniejszych bandytów popie-
rają. Chce tego np. 62 proc. wy-
borców Koalicji Obywatelskiej i 
aż 70 proc. wyborców PSL. 
       Potrzebna jest i surowość, i 
nieuchronność kary – mówił 
minister Zbigniew Ziobro.  

Elastyczny wymiar kar 

i bezwzględne dożywocie 

 

Front obrony przestępców 

chce zatrzymać reformę Kodeksu karnego 
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      Przyjęte przez Sejm zmiany 
uderzają zwłaszcza w najgroź-
niejszych przestępców, takich 
jak zwyrodniali przestępcy na 
tle seksualnym: pedofile, gwał-
ciciele.  Nowelizacja Kodeksu 

karnego wprowadza możliwość 
orzekania kary bezwzględnego 
dożywocia wobec sprawców 
dopuszczających się najcięż-
szych przestępstw i nierokują-
cych poprawy.  

       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, pod-
wyższenie kar za pedofilię i 
gwałty, konfiskatę aut pijanym 
kierowcom czy podwyższenie 
kar za przyjmowanie łapówek. 
      Zmiany pozwolą sądom wy-
mierzać elastyczne kary. Dziś 
możliwe jest orzekanie kar do 
15 lat pozbawienia wolności, 
osobnej kary 25 lat więzienia i 
dożywotniego pozbawienia wol-
ności. 
      Nowelizacja Kodeks karne-

go wprowadza elastyczny wy-

miaru kar – do 30 lat pozbawie-

nia wolności oraz dożywocie. 
       Nowelizacja wydłuża także 
z 25 do 30 lat okres, po którym 
skazani na dożywocie mogą 
ubiegać się o warunkowe zwol-
nienie. 

       Wydłuży się również okres 
próby przy warunkowym zwol-
nieniu z kary dożywotniego po-
zbawienia wolności. Dziś to 10 
lat. Po zmianie Kodeksu karne-

go okres próby dla skazanych na 
dożywocie będzie dożywotni. 
Zwiększy się ponadto okres 
przedawnienia karalności zabój-
stwa – z 30 do 40 lat. 

 Podwyższenie kar 

za pedofilię i gwałty 
       Zaostrzone mają być sank-
cje za pedofilię i inne poważne 
przestępstwa na tle seksualnym. 

Sprawca zgwałcenia dziecka 
będzie podlegać karze od 5 do 
30 lat więzienia albo dożywot-
niemu pozbawieniu wolności. 
Obecnie to od 3 do 15 lat wię-
zienia. 

      Kara od 5 do 30 lat więzie-
nia albo dożywocie będzie też 
grozić za zgwałcenie ze szcze-
gólnym okrucieństwem (dziś do 
15 lat więzienia). Za zgwałcenie 
z następstwem w postaci cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu 

będzie grozić od 5 do 30 lat wię-
zienia 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 cię-
żarnej, 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 więzie-
nia. 

 Surowość 

wobec recydywistów 
      Wobec przestępców seksual-
nych – recydywistów stosowane 
będzie nadzwyczajne zaostrze-
nie kary, czyli podwyższenie 
dolnej granicy kary pozbawienia 

wolności o połowę, a w przy-
padku występków - również 
podwyższenie górnej granicy o 
połowę. 
       Podwyższona została rów-
nież dolna granicy kary pozba-
wienia wolności dla multirecy-
dywisty. Obecnie wzrasta ona o 

miesiąc, a będzie wzrastać o 
połowę. 
      Zaostrzamy zasady warun-

kowego zwolnienia dla recydy-

wisty seksualnego. Będzie to 
możliwe po odbyciu trzech 
czwartych kary, nie - po dwóch 
trzecich kary. 

       Nowelizacja przewiduje 

wyłączenie przedawnienia karal-
ności przestępstwa zgwałcenia 
dziecka lub zgwałcenia ze 
szczególnym okrucieństwem. 
Natomiast w przypadku innych 

przestępstw seksualnych na 
szkodę małoletniego albo wy-
stępków przeciwko życiu i zdro-
wiu na szkodę małoletniego, 
jeśli górna granica kary przekra-
cza 5 lat pozbawienia wolności, 
przedawnienie nastąpi najwcze-
śniej, gdy ofiara ukończy 40. 
rok życia. 

 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 dro-
gowy. Policja tymczasowo zaj-

mie jego auto na okres do sied-

miu dni, następnie prokurator 
orzeknie zabezpieczenie tego 

mienia, a sąd obligatoryjnie 
orzeknie przepadek pojazdu. 

       Jeżeli nie będzie wypadku, 
lecz prowadzenie w stanie nie-

trzeźwości – sąd będzie mógł 
odstąpić od orzeczenia przepad-
ku w szczególnych okoliczno-
ściach. „Recydywiście” przepa-
dek będzie orzekany już od po-
wyżej 0,5 promila alkoholu. 
 

    Auta będą konfiskowane rów-
nież sprawcom wypadków, któ-
rzy mieli powyżej 0,5 promila 
alkoholu we krwi, popełniają-
cym takie przestępstwo po raz 
kolejny lub powodujących wy-
padek. Jeżeli samochód nie jest 
wyłączną własnością kierowcy, 
sąd orzeknie przepadek równo-
wartości pojazdu sprzed wypad-
ku. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      W 78. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego Seba-

stian Kaleta, wiceminister spra-

wiedliwości, złożył wieniec przy 
tablicy upamiętniającej podpisa-
nie przez płk. Antoniego Chru-
ściela „Montera” rozkazu rozpo-
częcia zrywu. 
       Wiceminister Sebastian Ka-

leta złoży też wieczorem kwiaty 
na kurhanie, gdzie stoi Pomnik 

Polegli Niepokonani i gdzie zło-
żono prochy ponad 50. tys. 
mieszkańców stolicy oraz po-
wstańczego wojska. Wokół po-
mnika ułożono bruk z wolskich 
ulic, na którym była rozlewana 
krew mieszkańców Warszawy. 
       Powstanie Warszawskie 

było największym zrywem nie-
podległościowym w okupowanej 

przez Niemców Europie. 

Do walki przystąpiło ok. 40-50 

tys. powstańców. Powstanie w 
czasie apogeum walk objęło 
część lewobrzeżnych dzielnic 
miasta, niewielki obszar prawo-

brzeżnej Warszawy, a także 
Puszczę Kampinoską 
i Legionowo.  

      Chociaż powstanie było pla-
nowane na kilka dni, krwawe 

walki trwały ponad dwa miesią-
ce – do 2 października. Powstań-
com pomagała również ludność 
cywilna, która dostarczała 
im żywność, organizowała za-
plecze dla żołnierzy AK, opie-
kowała się rannymi i wznosiła 
kolejne  barykady. 

       Według Instytutu Pamięci 
Narodowej, w wyniku powstania 

zginęło od 16 tys. do 18 tys. żoł-
nierzy AK i od 150 tys. do 180 

tys. cywilów. Po kapitulacji 
Warszawa została doszczętnie 
zniszczona przez Niemców. Pod 
względem militarnym powstanie 
zakończyło się klęską, jednak 
pod względem politycznym mia-
ło znaczenie ogromne. Rozpo-
czynając je, Polacy zademon-
strowali dążenie do odzyskania i 
utrzymania niepodległości. 
       W prawie każdej dzielnicy 
Warszawy są ślady bohaterskiej 
walki Polaków sprzed 78 lat lub 
okrutnych zbrodni popełnionych 
przez Niemców w czasie Po-
wstania Warszawskiego. Wiele 

stało się symbolami zrywu, inne 
- mimo przejmującej wymowy - 
są stosunkowo mało znane. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości oddaje hołd 

bohaterom Powstania Warszawskiego 

     1 sierpnia br. weszły w życie 
przepisy rozporządzenia Brukse-
la II b, dzięki którym we 
wszystkich krajach Unii Euro-

pejskiej obowiązywać będzie 
jednolita zasada poszanowania 

tożsamości kulturowej, religijnej 
i językowej dziecka, gdy trafia 
ono do rodziny zastępczej. To 
efekt starań prowadzonych na 
forum UE przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości.  
      Przyjęcie rozporządzenia, 
które reguluje transgraniczną 
współpracę w sprawach rodzin-
nych i małżeńskich, zwiększa 

ochronę dzieci i zapewnia reali-
zację gwarancji zawartych w 
Konwencji ONZ o Prawach 

Dziecka. Kluczowy zapis tego 

rozporządzenia powstał w resor-
cie sprawiedliwości. To wielki 
sukces ministra Zbigniewa 

Ziobro – powiedział podczas 
konferencji prasowej Minister - 

członek Rady Ministrów Michał 
Wójcik, który był przez pięć lat 
wiceministrem sprawiedliwości.  
       Dobro dzieci jest ważniej-
sze niż doraźne korzyści poli-
tyczne. Nie można przehandlo-

wać praw dzieci za ustępstwa w 
innych dziedzinach – podkreślił. 

 Skuteczna ochrona 

praw dzieci 
      Zmienione dzięki polskim 
staraniom rozporządzenie zobo-
wiązuje państwa UE, 
by zachowywały prawa dziecka 
do tożsamości  kulturowej, reli-

gijnej i językowej w postępowa-
niach o ustanowienie pieczy 

zastępczej. Dzieci mają trafiać 
do rodzin z podobnego kręgu 
kulturowego, a najlepiej do 

krewnych z kraju swego pocho-

dzenia. Do tej pory zasada ta nie 

 

Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości RP 

Unia Europejska chroni tożsamość dzieci 



str. 8             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl         Nr 09 (121)  Wieści Światowe 01 września 2022 r.                                            

była w praktyce respektowana. 
Zdarzały się przypadki oddawa-
nia dzieci, których rodzice są 
chrześcijanami, do rodzin mu-
zułmańskich. 
       Teraz, gdy polskie dziecko 

przebywające w innym kraju 
UE miałoby trafić do pieczy 
zastępczej, władze tego państwa 
muszą się najpierw zwrócić do 
polskiego konsula, a ten – do 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 
To my będziemy szukać opieku-
nów dla takich dzieci – mówił 
minister Michał Wójcik.  
       Ochrona praw dzieci jest 

niezwykle ważne dla polskich 
rodzin żyjących w krajach UE. 
W samych Niemczech mieszka 

około 800 tys. Polaków mają-
cych wyłącznie obywatelstwo 
polskie. A osób, które mają po-
dwójne obywatelstwo, polskie i 
niemieckie - około 1,5 miliona. 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
udziela pomocy polskim oby-

watelom, gdy za granicą są po-
zbawiani praw do wychowywa-

nia własnych dzieci, a dziecko 
trafia często do rodziny, w któ-
rej nie mówi się po polsku. Po-
moc ta była przez lata utrudnio-
na, bo prośby o interwencję do-
cierały do Ministerstwa Spra-
wiedliwości zazwyczaj, gdy 
dziecko umieszczono już w ro-
dzinie zastępczej.  

Ważne ustawy 

na rzecz dzieci 

      Od 2015 roku, od kiedy wła-
dzę sprawuje rząd Zjednoczonej 
prawicy przygotowaliśmy wiele 
ustaw skutecznie chroniących 
prawa i interesy dzieci – przy-

pomniał biorący udział w konfe-
rencji wiceminister sprawiedli-

wości Marcin Warchoł. 
       Wśród nich wymienił  m.in. 

zakaz odbierania rodzinie dzieci 

z powodu biedy i wprowadzony 

już w 2016 roku rejestr pedofi-
lów. – Wprowadziliśmy obliga-
toryjny zakaz pracy z dziećmi 
dla osób, które popełniły takie 
przestępstwa – zaznaczył.  
       Inne ważne przepisy, jakie 
przygotowano w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, to m.in. zasa-
dy umożliwiające skuteczne 
ściąganie alimentów oraz zredu-
kowanie traumatycznych prze-

żyć dzieci – ofiar przestępstw 
przesłuchiwanych w postępowa-
niu karnym. To również ukróce-
nie handlu dziećmi czy nielegal-
nych adopcji. 

       W Senacie są już przepisy 
zaostrzające kary za przestęp-
stwa wobec dzieci. Przestępstwa 
pedofilskie nie będą się prze-
dawniać, a za zgwałcenie dziec-
ka sprawcy grozić będzie mini-
mum pięć lat więzienia – dodał 
Marcin Warchoł. 

 Droga do sukcesu 

      Za naruszenie przepisów 
rozporządzenia Bruksela II b 
grozi odpowiedzialność przed 

Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Skargę do 
trybunału może wnieść Komisja 
Europejska oraz każde z państw 
członkowskich. 
       Sukces wymagał wielu sta-
rań. Sprawie ochrony tożsamo-
ści dzieci poświęcone były licz-
ne wizyty zagraniczne ówcze-
snego Sekretarza Stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości Mi-
chała Wójcika. Do inicjatywy 

przyłączyła się Grupa Wy-
szehradzka, a potem kolejne 

państwa.  
       Polską propozycję poparły 
m.in. Litwa, Łotwa, Portugalia i 
Rumunia. Na początku grudnia 
2018 r. została jednomyślnie 
zaaprobowana przez Radę UE 
ds. Wymiaru Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych.  
       Szansą na wprowadzenie 
tego prawa do przepisów re-
spektowanych w UE była nowe-
lizacja rozporządzenia Bruksela 
II b. To podstawowy instrument 

współpracy w sprawach rodzin-
nych i małżeńskich. Na nim 
skupiły się więc wysiłki Polski. 
Ostatecznie przyjęto je w maju 
2019 roku. To jego przepisy 

weszły w życie 1 sierpnia 
2022r. 

  

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

      W dniu 5 lub 6 sierpnia 1942 r. 

w trakcie wielkiej akcji likwidacyj-

nej getta warszawskiego 

(Grossaktion Warschau), będącej 
częścią akcji Reinhardt, Janusz 
Korczak wraz ze współpracownika-
mi i niemal 200 wychowankami 

Domu Sierot przy ul. Siennej 16 

zostali zmuszeni przez niemieckich 

okupantów do przejścia w czterogo-
dzinnym marszu na Umschlagplatz. 

Stamtąd zostali wywiezieni do obo-
zu zagłady w Treblince, gdzie zgi-
nęli w komorach gazowych. Pod-
czas Grossaktion Warschau Niem-

cy wywieźli i zamordowali co naj-
mniej 250 tys. Żydów z warszaw-
skiego getta, w tym także wiele 

dzieci z żydowskich sierocińców i 
internatów. 
      W związku z 80. rocznicą ak-
cji Reinhard i śmierci Janusza 
Korczaka Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej IPN w War-

szawie przygotowało biograficzną 
wystawę elementarną poświęconą 
tej postaci oraz spot edukacyjny. 

Ciąg dalszy ze s.1 

Grossaktion Warschau 
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      Niektóre komórki odpor-
nościowe umieją rozpoznać i 
zwalczać komórki raka. Polscy 
badacze chcą je pobierać z 
krwi pacjenta, namnażać i po-
syłać do walki z nowotworem. 
W Międzynarodowym Cen-
trum Badań nad Szczepionka-
mi Przeciwnowotworowymi 

(ICCVS) Uniwersytetu Gdań-
skiego trwają prace nad perso-
nalizowaną szczepionką na 
raka płuc. 
      W organizmie wciąż po-
wstają komórki nowotworowe. 
Na szczęście jednak układ od-
pornościowy ma własną armię 
do walki z takimi zbuntowanymi 

komórkami. Dzięki niej zazwy-

czaj świetnie sobie radzi z wy-
krywaniem i niszczeniem ko-

mórkowych „złoczyńców”. Cza-
sem jednak proces nowotworze-

nia umyka uwadze tej armii i 

zdarzają się miejsca, które zbun-
towane komórki biorą we wła-
danie. Potrafią wtedy 
„skorumpować” tamtejszych 
komórkowych żołnierzy i prze-
programować ich tak, żeby nie 
przeszkadzali w rozwoju nowo-

tworu. W innych miejscach ciała 
– np. we krwi – dalej jednak 

znajdują się „uczciwi” żołnierze, 
gotowi do walki z wrogiem. 

Problemem jest jednak to, że nie 
są oni dopuszczani do okolic 
nowotworu. Może więc da się 
takich wzorcowych wojaków we 

krwi odszukać, namnożyć ich, 
może nawet dać im szkolenie 
antykorupcyjne, a potem wysłać 
desant w okolice nowotworu… 

      Właśnie na to liczą badacze 
z Międzynarodowego Centrum 
Badań nad Szczepionkami Prze-
ciwnowotworowymi przy Uni-

wersytecie Gdańskim (ICCVS), 
którzy pracują nad personalizo-
waną terapią przeciw niedrobno-
komórkowemu rakowi płuca, 
nazywaną potocznie szczepion-
ką na raka. 
      Dyrektor centrum prof. Na-

talia Marek-Trzonkowska w 

rozmowie z Nauką w Polsce 
zaznacza, że każdy nowotwór 
jest nieco inny. Komórki nowo-
tworowe w niewielkim stopniu 

 

Prace nad szczepionką na raka płuc trwają 

      Ekspozycję można oglądać od 

5 sierpnia do 15 września 2022 r. 

na ogrodzeniu XLV Liceum Ogól-
nokształcącego im. R. Traugutta 
przy ul. Miłej 26 (od strony ul. 
Okopowej naprzeciwko Cmentarza 

Żydowskiego). 

      Można też ją pobrać na stro-
nie Edukacji IPN: 
      W poniższych linkach znajdą 
Państwo szczegółowe informacje i 
materiały. Uprzejmie proszę o po-
moc w ich rozpropagowaniu. 

 https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/

aktualnosci/168704,Janusz-

Korczak-Pedagog-wychowawca-

lekarz-pisarz-spot-edukacyjny.html 

  

https://www.youtube.com/watch?

v=KNBpKUhGdAI 

  

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/

wystawy/biografie-

elementarne/168637,Janusz-

Korczak.html 

  

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/

aktualnosci/168680,Prezentacja-

elementarnej-wystawy-

biograficznej-o-Januszu-Korczaku-

w-80-rocznice-.html 

 

      Biograficzna wystawa elemen-

tarna przygotowana przez Oddzia-

łowe Biuro Edukacji Narodowej 
IPN w Warszawie, prezentuje po-

stać Henryka Goldszmita – wybit-

nego pedagoga, wychowawcy, le-

karza i pisarza, powszechnie znane-

go w Polsce i na świecie jako Ja-
nusz Korczak. Ten literacki pseu-

donim, zaczerpnięty z powieści 
Ignacego Kraszewskiego, stał się z 
czasem ważnym elementem tożsa-
mości Goldszmita. W późniejszych 
latach życia posługiwał się nim 
częściej niż prawdziwym imieniem 
i nazwiskiem. 

      Życie i działalność Janusza 
Korczaka fascynuje i inspiruje ko-

lejne pokolenia – nie tylko w Pol-

sce, ale i na świecie. Niezwykła 
postać pedagoga, całkowicie odda-
nego dzieciom – ich potrzebom, 

troskom, marzeniom, nieustannie 

upominającego się o szacunek dla 
dziecka–człowieka, od dziesięciole-
ci niezmiennie budzi powszechny 

szacunek i podziw. „Ostatnia dro-
ga” Korczaka oraz jego współpra-
cowników i podopiecznych na Um-
schlagplatz i późniejsza śmierć w 
komorach gazowych Treblinki, 

stała się uniwersalnym symbolem 
bohaterstwa i poświęcenia. Sięgając 
zaś głębiej do życiorysu Henryka 
Goldszmita odkrywamy człowieka 
pełnego najróżniejszych talentów – 

lekarza, pisarza powieści dla dzieci 
i dorosłych, autora pedagogicznych 
prac naukowych, publicystę i wy-
kładowcę. Odkrywamy jednak 
przede wszystkim człowieka głębo-
ko dobrego, który całe swoje życie 
poświęcił służbie drugiemu czło-
wiekowi. 

      Zapraszamy do zapoznania się z 
ekspozycją, zachęcamy do jej po-
brania i samodzielnego drukowa-

nia. 

Iwona Spałek 

Oddziału IPN 

w Warszawie  

https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168704,Janusz-Korczak-Pedagog-wychowawca-lekarz-pisarz-spot-edukacyjny.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168704,Janusz-Korczak-Pedagog-wychowawca-lekarz-pisarz-spot-edukacyjny.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168704,Janusz-Korczak-Pedagog-wychowawca-lekarz-pisarz-spot-edukacyjny.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168704,Janusz-Korczak-Pedagog-wychowawca-lekarz-pisarz-spot-edukacyjny.html
https://www.youtube.com/watch?v=KNBpKUhGdAI
https://www.youtube.com/watch?v=KNBpKUhGdAI
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/168637,Janusz-Korczak.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/168637,Janusz-Korczak.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/168637,Janusz-Korczak.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/168637,Janusz-Korczak.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168680,Prezentacja-elementarnej-wystawy-biograficznej-o-Januszu-Korczaku-w-80-rocznice-.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168680,Prezentacja-elementarnej-wystawy-biograficznej-o-Januszu-Korczaku-w-80-rocznice-.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168680,Prezentacja-elementarnej-wystawy-biograficznej-o-Januszu-Korczaku-w-80-rocznice-.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168680,Prezentacja-elementarnej-wystawy-biograficznej-o-Januszu-Korczaku-w-80-rocznice-.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/168680,Prezentacja-elementarnej-wystawy-biograficznej-o-Januszu-Korczaku-w-80-rocznice-.html
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różnią się od zdrowych komó-
rek organizmu, a pojawiające 
się w nich mutacje często są 
unikalne dla nowotworu danego 

pacjenta. Z tego względu walka 
z nowotworem jest bardzo trud-

na. Badacze po prostu bardzo 

często nie są w stanie wskazać 
konkretnego markera, czyli ce-

chy, która pozwoliłaby na bez-
błędne odróżnienie komórki 
nowotworowej od prawidłowej. 
      „Właśnie dlatego pracujemy 
nad personalizowaną szczepion-
ką komórkową do terapii raka 
płuca. Dla każdego pacjenta lek 
będzie produkowany indywidu-
alnie. Uważamy, że nowotwory 
charakteryzuje tak duża zmien-
ność, że użycie tej samej szcze-
pionki komórkowej u wszyst-
kich pacjentów byłoby niesku-
teczne. Do terapii używamy 
komórek układu immunologicz-
nego – czyli czegoś, co natural-
nie w organizmie występuje. 
Chcielibyśmy te komórki tak 

przygotować, aby były niewraż-
liwe na immunosupresyjne dzia-

łanie nowotworu. Być może 
potem uda się nam tej wiedzy 
użyć do przygotowania szcze-
pionek skierowanych przeciwko 

innym nowotworom” – mówi. 
      Założenie projektu jest ta-
kie, żeby rozpoznawać we krwi 
pewne specyficzne populacje 

limfocytów T, które z kolei są w 
stanie rozpoznać nowotwór. 
Komórki te byłyby z krwi selek-
cjonowane, namnażane poza 
organizmem pacjenta, być może 
również tam wspomagane do 
walki z nowotworem, a następ-
nie dostarczane w okolice raka, 

aby rozpocząć walkę. Pacjent 
otrzymywałby więc w ramach 
terapii własne namnożone ko-
mórki odpornościowe. A w ta-
kiej sytuacji – jak mają nadzieję 
badacze – ryzyko skutków 
ubocznych byłoby niewielkie. 
Komórki te bowiem są świetnie 
przeszkolone w tym, jak odróż-

nić komórkę zdrową – 

od nowotworowej. 

      Wstępne, nieopu-
blikowane jeszcze pra-

ce (prowadzone na 

razie in vitro oraz in 

vivo na zwierzętach) 
sugerują, że takie od-
siane przez naukow-

ców limfocyty selek-
tywnie niszczą komór-
ki nowotworowe, tole-

rując jednocześnie ko-
mórki zdrowe i prawi-
dłowe. Podobnie inten-
sywnego efektu tera-

peutycznego nie moż-
na osiągnąć stosując 
przypadkowe komórki 
układu immunologicz-
nego – relacjonuje ba-

daczka. 

      Prof. Marek-

Trzonkowska i jej 

mąż, laureat Nagrody 
FNP prof. Piotr Trzon-

kowski, mają doświad-
czenie w badaniach nad perso-

nalizowanymi terapiami przy 

wykorzystaniu komórek odpor-
nościowych pobranych z krwi. 
Założona przez nich spółka Pol-
TREG prowadzi prace nad tzw. 

terapią TREG dla dzieci z cu-
krzycą typu 1. W chorobie tej 
układ odpornościowy błędnie 
rozpoznaje trzustkę jako coś 
obcego i zaczyna ją niszczyć. 
Jedną z przyczyn tej agresji mo-
że być niedobór lub nieprawi-
dłowe funkcjonowanie komórek 
określanych jako limfocyty T 
regulatorowe ( więcej – TU). 

Terapia opracowana przez Pola-

ków polega właśnie na pobraniu 
z krwi pacjenta jego komórek 
tego typu – i namnożeniu ich, 
aby chroniły trzustkę. 
      Teraz podobny mechanizm 

tworzenia terapii prof. Marek-

Trzonkowska chce zastosować 
do walki z rakiem. W tym jed-

nak wypadku we krwi pacjenta 

trzeba znajdować populacje lim-
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      Na transpozycję nowej dy-
rektywy wodnej pozostało nie-
spełna pół roku. Czas na jej 
wdrożenie minie 12 stycznia 
2023 r. Stosownymi przepisa-

mi rząd zamierza zająć się w 
ostatnim kwartale br. Już wie-
my, że przedsiębiorstwa wod-

kan zobligowane zostaną do 
oceny wielkości wycieków 
strat wody. 
      8 sierpnia br. w wykazie 

prac legislacyjnych i programo-

wych Rady Ministrów opubliko-
wano informację o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wo-

dę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz niektórych innych 
ustaw. Prace nad nowelizacją 
ustawy wynikają z konieczności 
transpozycji do prawa krajowe-

go zapisów dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2020/2184 z dnia 16 grud-

nia 2020 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. Czas na wdroże-
nie dyrektywy minie 12 stycznia 

2023 r. 

Jakość i straty wody 
      Nowelizacja ma na celu 

określenie obowiązków dostaw-
ców wody obejmujących bada-
nia jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi w za-
kresie wewnętrznej kontroli ja-
kości wody. Doprecyzowane 
mają zostać także kompetencje 
organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz procedury w 

zakresie nadzoru nad jakością 
wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. Wymienia się w 
tym zakresie: monitoring jako-

ści wody, ocenę przydatności 
wody do spożycia przez ludzi, 
oceny obszarowe jakości wody 
oraz procedowanie wniosków 
zgód na odstępstwa od spełnia-
nia wymagań jakościowych dla 
wody. 

      Projektodawca zamierza 

wprowadzić ponadto przepisy 
mające na celu uregulowanie 
obowiązków dostawców wody 
(w szczególności przedsię-
biorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych), organów Pań-
stwowego Gospodarstwa Wod-

nego Wody Polskie oraz mini-

stra właściwego do spraw go-
spodarki wodnej w zakresie wy-

konania oceny strat wody prze-

znaczonej do spożycia przez 
ludzi (wielkości wycieków wo-
dy) oraz opracowania planów 
działania w celu ograniczenia 
strat wody. 

Oceny ryzyka ujęć i wodocią-
gów w budynkach 

      W ramach nowelizacji do-

stawcy wody zobowiązani zo-
staną do wykonywania ocen 
ryzyka w obszarach zasilania 

ujęć wody i systemach zaopa-
trzenia w wodę oraz podejmo-
wania działań mających na celu 
zarządzanie tym ryzykiem. Opi-

Ciąg dalszy ze s.1 

Nowela ustawy o zaopatrzeniu w wodę 

i odprowadzaniu ścieków 

focytów T o zupełnie innych 
funkcjach, niż w przypadku 
terapii TREG. Poważnym wy-
zwaniem jest to, jak znaleźć w 
krwi komórki, które ruszą do 
walki z nowotworem. 

      Tłumaczy, że jej zespół w 
Międzynarodowym Centrum 
Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi pró-
buje zrozumieć, czym różni się 
działanie „skorumpowanych” 
limfocytów w okolicy raka od 
„uczciwych” limfocytów we 
krwi. Idąc niejako na skróty, 
selekcjonują komórki o działa-
niu przeciwnowotworowym nie 

wiedząc, jakie wyjątkowe cechy 

nowotworu rozpoznają. Równo-
legle pracują jednak nad precy-
zyjnymi metodami identyfikacji 

specyficznych antygenów no-
wotworowych, czyli takich, 

które pozwolą wziąć raka na 
celownik. 

      „Opracowaliśmy już algo-
rytm, który umożliwia identyfi-
kację oraz wysortowanie komó-
rek rozpoznających nowotwór” 
– deklaruje badaczka. Na razie 

trwa faza badań przedklinicz-
nych – na myszach. Dyrektor 

centrum ma nadzieję, że do fazy 
pierwszych badań klinicznych 
można będzie przejść w ciągu 
najbliższych pięciu lat. 

      Międzynarodowe Centrum 
Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi przy 

UG to Międzynarodowa Agen-
da Badawcza finansowana 

przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej (FNP). Centrum powo-

łano w 2017 r., na jego działa-
nie przeznaczono grant w wyso-

kości ponad 41 mln zł. 
PAP Nauka w Polsce, Ludwika 

Tomala 

 

                   Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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niowanie przeprowadzanych 

ocen znajdzie się natomiast w 
kompetencjach Wód Polskich. 
      Także właściciele i zarządcy 
nieruchomości zostaną zobowią-
zani do wykonywania ocen ryzy-

ka w wewnętrznych systemach 
wodociągowych. Projektodawca 
zapowiada przy tym uregulowa-

nie procedur nabywania upraw-

nień do wykonywania tych ocen. 
      W ramach noweli zdefinio-

wane mają zostać ponadto zasa-
dy dopuszczania do użytkowania 
materiałów i wyrobów budowla-
nych kontaktujących się z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi (z uwzględnieniem mecha-
nizmu europejskiej listy pozy-

tywnej, oraz materiałów i wyro-
bów stosowanych do uzdatniania 
wody), a także kompetencje or-
ganów właściwych w zakresie 
wydawania ocen lub zgód doty-
czących stosowania materiałów 
lub wyrobów służących do dys-
trybucji albo uzdatniania wody. 

      Szczegółowo uregulowane 
mają zostać także obowiązki do-
stawców wody obejmujących 
badania jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi w 
zakresie wewnętrznej kontroli 
jakości wody. 
Kto nie ma dostępu do wody? 

Sprawdzi gmina 
      Projekt ustawy przewiduje 

ustanowienie procedur i nałoże-

nie obowiązków na organy lub 
inne jednostki organizacyjne 

gminy oraz dostawców wody w 
zakresie identyfikacji osób po-
zbawionych dostępu (lub posia-
dających ograniczony dostęp) do 
wody pitnej. Organy te będą zo-
bligowane do podejmowania 

działań mających zapewnienie 
(lub poprawę) dostępu tych osób 
do wody. 

      W ramach noweli określone 
zostaną kompetencje organów 
właściwych w zakresie opraco-
wywania zbiorów danych i spra-
wozdań na potrzeby wypełnienia 
zobowiązań raportowych wobec 
Komisji Europejskiej, Europej-

skiej Agencji Środowiska oraz 
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      Zatrucie Odry to katastro-

fa ekologiczna na niespotyka-

ną skalę. Ofiarami zatrucia 
padają nie tylko mniejsze, ale i 
ogromne ryby, a także bobry. 
Zebrano ze skażonej rzeki kil-
kadziesiąt ton śniętych ryb, w 
tym gigantycznego suma. Star-

ty środowiskowe w ekosyste-
mie sięgają wielu milionów 

złotych.  Dla zatrutej Odry 

jako ekologicznie cennego 

akwenu jest to cios, po którym 
prawdopodobnie nie podniesie 

się przez kilkanaście lat. 
      Na profilu „Słubice24.pl” na 
Facebooku pojawiło się wstrzą-
sające zdjęcie. Na fotografii 
uchwycono osoby „sprzątające” 
rzekę z martwych zwierząt. Co 
najbardziej zdumiewające, trują-

ca substancja okazała się tak 
silna, że zabiła suma wielkości 
człowieka. Czasem jedno zdję-
cie wystarczy za tysiąc słów… 
Ogromny sum, martwy na sku-

tek zatrucia Odry, ładowany jest 
do kontenera z pozostałymi ry-
bami, a następnie trafi do utyli-
zacji – czytamy na profilu. Zdję-
cie błyskawicznie rozprzestrze-
nia się po sieci. – Niestety, na-

wet tak duże okazy są aktu-
alnie wyławiane z Odry – 

zauważają „Lubuscy Łowcy 
Burz”. 
      Dla bezpieczeństwa 
własnego i swoich pupili 
ludzie nie powinni zbliżać 
się do Odry oraz mają pil-
nować psów na spacerze, 
aby nie piły z niej wody. 
Profesor Paweł Rowiński, 
hydrolog z Polskiej Akade-

mii Nauk, apeluje, aby 

czym prędzej zlokalizować 
źródło zagrożenia, a następ-
nie je zabezpieczyć. 
www.o2.pl 

Redaktor 

 

               Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

Wstrząsające zdjęcie martwego suma 

wystarczy za tysiąc słów 

Europejskiego Centrum ds. Za-

pobiegania i Kontroli Chorób. 
      Nowela wprowadzić ma tak-
że zalecenia pokontrolne Naj-
wyższej Izby Kontroli. – W ra-

mach realizacji wniosków po 
kontroli NIK „Gospodarowanie 
zasobami wodnymi przez przed-

siębiorstwa wodociągowe w 
gminach wiejskich” przewiduje 
się zmianę art. 21 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków, 
polegającą na zwolnieniu z obo-
wiązku opracowania wielolet-
niego planu przedsiębiorstw wo-
dociągowych, które nie tylko nie 
planują budowy urządzeń wodo-
ciągowych lub urządzeń kanali-
zacyjnych, ale również nie pla-
nują ich modernizacji – czytamy 

w wykazie. 

      Planowany termin przyjęcia 
projektu przez Radę Ministrów 
określono na IV kwartał 2022 r. 
Źródło: teraz-srodowisko.pl 

 

Redaktor 
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      Coraz więcej rzek w Polsce 
wysycha. Nie dbamy o wodę w 
środowisku. Raczej staramy 
się jej jak najszybciej pozbyć, 
podłączając coraz to większe 
obszary pod kanalizacje desz-

czowe, uszczelniając po-
wierzchnie w miastach, powo-

dujemy szybkie odprowadza-

nie wody z miast, ale też coraz 
częściej z terenów wiejskich – 

mówi PAP dr hab. Andrzej 
Woźnica z UŚ. 
      „Zmienia się klimat. Tak 
naprawdę nie zmienia się ilość 
opadów, patrząc np. na średnie 

opady roczne – ale zmienia się 
ich charakter – częściej wystę-
pują deszcze nawalne, szybkie, 
bardzo intensywne” – podsumo-

wał dr hab. Andrzej Woźnica, 
dyrektor Śląskiego Centrum 
Wody UŚ, biolog, wykładowca 
Uniwersytetu Śląskiego. Jak 
dodał, gwałtowne deszcze i 
szybkie odprowadzenie wody ze 

środowiska powoduje, iż woda 
nie zatrzymuje się w środowi-
sku, ale szybko odpływa do 
rzek, a następnie do Bałtyku. 
      W rozmowie z PAP ekspert 

wskazał też na drugi problem, 
związany z „samym gospodaro-

waniem wodą w środowisku”. 
„Nie dbamy o wodę w środowi-
sku. Raczej staramy się jej jak 
najszybciej pozbyć, budując 
kanalizacje deszczowe, uszczel-

niamy tereny wiejskie i miej-

skie, powodujące szybkie od-
prowadzanie wody z miast i te-

renów wiejskich” – wymieniał. 
      Jak dodał, brak wody w śro-
dowisku przekłada się na po-
ziom wód w naszych najwięk-
szych rzekach. Bardzo niski po-

ziom wody bywa nawet na szla-

kach żeglownych. W zeszłym 
roku Zespół Śląskiego Centrum 
Wody Uniwersytetu Śląskiego 

Biolog z UŚ: nie dbamy 

o wodę w środowisku 
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w Katowicach wraz z Fundacją 
Why Not w ramach projektu 

„Czysta Wisła why not?” badał 
wody Wisły, płynąc z Goczał-
kowic do Gdańska łodzią ba-
dawczą Uniwersytetu. 
„Przestrzegano nas o bardzo 
niskich stanach wody. Trafili-

śmy na stan średni niski – nie 

było najgorzej. Z pewnymi pro-
blemami przepłynęliśmy Wisłę” 
– powiedział biolog. –       

„Natomiast w tym roku w ra-
mach projektu „Czysta Odra 
Why Not” w tym samym skła-
dzie spłynęliśmy Odrą – rzeką 
żeglowną i nie miało być pro-
blemów z głębokością, ale jed-
nak były, bo było bardzo mało 
wody – miejscami nawet było 
bardzo nisko”. 
      Powiedział, że w jednym z 
miejsc na szlaku żeglownym 
głębokość wody wynosiła zale-
dwie 9 centymetrów. „Taka sy-

tuacja uniemożliwia żeglugę, 
ogranicza też inne korzyści wy-
nikające z bliskości rzeki. Nato-
miast z punktu widzenia ekolo-

gicznego ekosystemy sobie po-

radzą, choć to dla nich duże 
obciążenie” – zaznaczył. 
      Wysychanie rzek wpływa 
na ekosystemy wodne. „Część 
organizmów wodnych, na przy-
kład ptactwo wodne, rośliny i 
zwierzęta z wodą związane, 
nawet niektóre organizmy ben-
tosowe, są przystosowane do 
takich zmiennych warunków – 

niskich poziomów wody. Inne 
zwierzęta, na przykład ryby, 
zooplankton, a także rośliny 
zanurzone, fitoplankton, są 
wrażliwe na takie zmiany wa-
runków środowiska” – zauwa-

żył ekspert. 
      Dodał, że „mała ilość wody 
w rzekach skutkuje dużym 
udziałem ścieków w wodzie, a 
tym samym obecnością substan-
cji aktywnych biologicznych, 

takich jak hormony, leki prze-

ciwbólowe i inne farmaceutyki, 
których obecność w wodzie 
może powodować nieodwracal-
ne zmiany w ekosystemach”. 
Spadek wody jest systematycz-

ny na Wiśle i niewiele brakuje 
do najniższych w historii po-

miarów, które wskazywały w 
2015 i 2018 r. na warszawskim 

odcinku Wisły – 26 centyme-

trów. Pod koniec lipca przez 
niski poziom wody – 31 centy-

metrów – konieczne było 
wstrzymanie kursowania pro-

mów Warszawskich Linii Tury-
stycznych. 

      O niskich stanach wody i 

wysuszaniu rzek donosiły też 
lokalne media. W lipcu poziom 

wody w Odrze na wodowskazie 

w Głogowie wskazywał 150 – 

120 centymetrów. Wysycha 
Wisłoka, Ropa i Jasiołka. Bar-
dzo płytka jest też rzeka Ren w 
zachodnich Niemczech. W 

miejscowości Kaub poziom wo-
dy spadł do ok. 70 cm. Jeśli 
spadnie o kolejne 30 cm, trans-

port rzeczny towarów barkami 
przestanie być opłacalny. 
      Więcej na PAP – Nauka w 

Polsce 

Redaktor 
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      Kryzys związany z zatru-
ciem Odry trwa 18 dni, blisko 

też 18 dni trwa też zwłoka 
władz w podejmowaniu decy-
zji. Donald Tusk zaapelował 
podczas posiedzenia sztabu 

kryzysowego w Szczecinie do 

prezydenta, premiera i preze-

sa PiS, by wrócili z wakacji 
natychmiast i zajęli się zarzą-
dzeniem kryzysowym. – po-

wiedział w sobotę w Szczecinie 
lider PO Donald Tusk. 
      Lider PO Donald Tusk 

uczestniczył w sztabie kryzyso-
wym w Szczecinie razem z mar-

szałkami województw: opol-
skiego, lubuskiego, zachodnio-

pomorskiego oraz przedstawi-

cielami Dolnego Śląska, prezy-
dentami miast, starostami i wój-
tami z terenów nadodrzańskich. 
      Lider PO ocenił, że w sytua-
cji katastrofy ekologicznej na 

Odrze mamy do czynienia z 

„bezczynnością i opuszczeniem 
rąk przez władze centralne”. 
Dodał, że musi z tego miejsca 
zapytać: „ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie, gdzie jest dzi-

siaj osoba bezpośrednio odpo-
wiedzialna za zarządzanie kry-
zysowe w takiej sytuacji, jaka 

spotkała Odrę i województwa 
leżące nad Odrą?”. 
      Tusk mówił, że myśli tu o 
premierze Mateuszu Morawiec-

kim, prezydencie Andrzeju Du-

dzie i prezesie PiS Jarosławie 
Kaczyńskim. „Kryzys trwa 18 
dni, ta zwłoka, jeżeli chodzi o 
podejmowanie działań przez 
władze, też trwa blisko 18 dni. 
My nie zastąpimy tutaj oczywi-
ście rządu, będziemy się wspól-
nie informować i zastanawiać, 
co rząd musi zrobić i to będzie-
my artykułować oraz zastana-
wiać się, co my możemy zrobić” 
– powiedział Tusk. 

Odra umiera  

- dramatyczny apel do władz państwa 
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      Od ochrony torfowisk po 

teledetekcję zielono-

niebieskiej infrastruktury 

miejskiej: 8 projektów otrzy-
ma w Programie LIFE ok. 

43,7 mln zł. To rekordowy wy-
nik w dotychczasowej historii 

naborów Polska wykazała się 
najwyższą w historii aktywno-
ścią – aż 106 podmiotów z na-
szego kraju pełniło rolę benefi-
cjentów koordynujących i 
partnerów projektów (4. miej-
sce wśród krajów UE), co 
przełożyło się na rekordowy 

poziom pozyskanych środków 
LIFE. 
      Znamy już wyniki ubiegło-
rocznego naboru do Programu 

LIFE. W 2021 roku odbyły się 
pierwsze nabory wniosków LI-
FE w perspektywie finansowej 

2021-2027.  Wyniki tego naboru 

były najlepsze w dotychczaso-
wej historii LIFE w Polsce. 

Uzyskaliśmy deklarację dofi-
nansowania ośmiu projektów – 

w tym dwóch strategicznych, 
łączna wnioskowana kwota do-
finansowania LIFE to ok. 43,7 

mln euro, co stanowi ponad po-

łowę sumy pozyskanej przez 
Polskę w całej perspektywie 
finansowej 2014-2020 (ok. 80,5 

mln euro). 

      Program LIFE wspiera in-

nowacje w obszarze ochrony 

środowiska, a przez to w szcze-
gólny sposób daje impuls dla 
rozwoju zielonej gospodarki” – 

mówi minister klimatu i środo-
wiska Anna Moskwa. 

– Dzięki LIFE można nie tylko w 
praktyce wykorzystać osiągnię-
cia naukowe na rzecz ochrony 

klimatu, czy przetestować inno-
wacyjne rozwiązania w obszarze 

8 projektów otrzyma wsparcie 

z programu LIFE  

      „Ale gorąco apeluję do pana 
prezydenta, do pana premiera, 

do pana prezesa (PiS), żeby 
wrócili z wakacji natychmiast i 
zajęli się zarządzaniem kryzyso-
wym tak jak należy w takiej 
sytuacji postępować. Chodzi o 
bezpieczeństwo ludzi, środowi-
ska naturalnego, to jest także 

sprawa międzynarodowa” – po-

wiedział lider PO. 
      Zaznaczył, że nie wyobraża 
sobie, też z racji własnego do-
świadczenia, aby w takiej sytua-
cji nie obradował permanentnie 
sztab kryzysowy z najważniej-
szymi urzędnikami państwowy-
mi na czele. „Mam nadzieję, że 
się odnajdą w najbliższych go-

dzinach i staną na wysokości 
zadania” – mówił Tusk. (PAP) 
 

Redaktor 
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GOZ, ochrony powietrza, wody 

i gleby, ale także zdobyć pierw-
sze doświadczenia we współpra-
cy międzynarodowej oraz pro-
mocji ekoinnowacji na rynku 

unijnym. Dlatego tym bardziej 

cieszy mnie rekordowy poziom 

absorbcji środków z programu. 
Wierzę, że pomogą one budo-
wać naszą przewagę konkuren-
cyjną w oparciu o tak pożądane 
zielone inwestycje i innowacje – 

podkreśla szefowa resortu kli-
matu i środowiska. 
      Wiceprezes Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Sławomir 
Mazurek dodaje: „LIFE nieu-
stannie ewoluuje. Pozyskanie 

środków w kwocie blisko 44 mln 
euro powinno być zachętą dla 
kolejnych polskich podmiotów 
do odważnego sięgania po to 
źródło finansowania przedsię-
wzięć proekologicznych. W ra-
mach programu można realizo-
wać projekty multidyscyplinarne 

-– o bardzo szerokim zakresie 

tematycznym, wykorzystując 
potencjał współpracy podmio-
tów o różnych kompetencjach. 
Co szczególnie ważne podczas 
kooperacji podmioty z poszcze-

gólnych regionów, ich konsor-
cja mogą w projektach LIFE 
korzystać z dodatkowego wspar-
cia merytorycznego i finansowe-

go NFOŚiGW, które uzupełnia 
bezzwrotne dofinansowanie KE 

do poziomu 95% kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzięcia – 

podsumowuje wiceszef Narodo-

wego Funduszu. 

Projekty strategiczne 
      Polskie podmioty mogą po-
chwalić się zaakceptowaniem 
dwóch wniosków na realizację 
skomplikowanych projektów 
strategicznych. Pierwszy z nich, 

przekazany przez Biuro Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej 
we współpracy z GDOŚ, doty-
czy ochrony torfowisk w Polsce 

(ochrona ostoi wielu zagrożo-

nych gatunków roślin i zwierząt, 
redukcja emisji CO2, retencja 

wody). Drugi, złożony przez 
Województwo Wielkopolskie, 

dotyczy wdrażania Strategii na 
rzecz Neutralności Klimatycz-
nej Wielkopolska Wschodnia 

2040. Dofinansowanie KE tych 

projektów to odpowiednio: 10,8 
i 20,5 mln euro. 

Inne projekty 
      W podprogramie „Przyroda 
i różnorodność biologiczna” 
dofinansowanie uzyskały 2 pol-
skie wnioski: Ministerstwa 

Obrony Narodowej (drugi pro-

jekt LIFE MON) „Wspieranie 
użytkowników terenów wojsko-
wych w zarządzaniu obszarami 
Natura 2000” oraz Polskiego 

Towarzystwa Ochrony Pta-

ków (Beneficjent trzeciego pro-

jektu LIFE) „Odtworzenie po-
pulacji ptaków siewkowych pod-
mokłych łąk w Polsce poprzez 
tworzenie dużych ostoi”. 

      W podprogramie 
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      Zrobimy wszystko, żeby 
ograniczyć  straty i zminimali-

zować negatywne skutki zanie-
czyszczenia Odry – zapowie-

dział Mateusz Morawiecki 
podczas konferencji praso-

wej  w Urzędzie Wojewódzkim 
w Gorzowie Wielkopolskim. 

Przyznał, że o skażeniu rzeki 
służby poinformowały go do-
piero 9 sierpnia, pomimo, że 
pierwsze sygnały pojawiły się 
co najmniej tydzień wcześniej. 

      Dowiedziałem się za późno 
o tej katastrofie, bo służby po-
winny mnie to tym poinformo-

wać  dużo wcześniej, dlatego 
wobec winnych tego zaniedba-

nia wyciągnąłem konsekwencje 
– podkreślił. –
  Zdymisjonowałem szefa Wód 
Polskich – Przemysława Dacę  i 

Michała Mistrzaka, głównego 
inspektora ochrony środowiska 
za zbyt wolną reakcję na tę klę-
skę ekologiczną, ale to nie ko-
niec zmian kadrowych. Ukarani 

powinni zostać wszyscy, którzy 
są odpowiedzialni za tę opiesza-
łość. 
      Odniósł się też do wypowie-
dzi wiceministra infrastruktury 

Grzegorza Witkowskiego, który 
podczas jednej z konferencji, 

poświęconej skażeniu rzeki iro-
nizował, że może się w niej wy-
kąpać, mimo, że już było wiado-
mo, że w wodzie sa toksyczne 
substancje.  

      Premier zalecił MSWiA co-
dzienne przeprowadzanie odpo-

 

Premier nie planuje 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 

„Gospodarka o obiegu zamknię-
tym i jakość życia” dofinanso-
wanie uzyskały 2 polskie wnio-
ski: złożony przez Politechnikę 
Łódzką(pierwszy projekt LIFE) 

„Kompleksowe podnoszenie 
świadomości i zmiana zachowań 
społecznych na rzecz miasta 
wolnego od rtęci” i INVESTE-

KO S.A. (trzeci projekt LIFE tej 

firmy) „Zagospodarowanie 
zmieszanych twardych odpadów 
tworzyw sztucznych przy zasto-

sowaniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym”. 

W podprogramie „Łagodzenie 
zmian klimatu i przystosowanie 

się do nich” zaakceptowano 
1 wniosek z Polski złożony 
przez MGGP Aero Sp. z o.o. 

„Wykorzystanie teledetekcji do 
zarządzania niebiesko-zieloną 
infrastrukturą w procesie adap-
tacji miasta do zmian klimatu”. 
      W podprogramie „Przejście 
na czystą energię (CET)” sukces 
odniósł wniosek złożony przez 
Krajową Agencję Poszanowa-
nia Energii (KAPE), dotyczący 
opracowania i wdrożenia strate-

gii podnoszenia kwalifikacji 

pracowników i kandydatów do 
pracy w sektorze budowla-

nym.KAPE ponadto została 
współbeneficjentem 6-ciu in-

nych wniosków zagranicznych 
zaakceptowanych w podprogra-

mie CET. 

      Wszystkim polskim wnio-

skodawcom LIFE gratulujemy i 

życzymy owocnych negocjacji 
warunków dofinansowania ze 
środków Komisji Europejskiej. 
Więcej informacji na temat za-
akceptowanych przez KE pol-

skich projektów LIFE będziemy 
przekazywać sukcesywnie, po 
zakończeniu negocjacji – przy 

okazji zawierania umów o 
współfinansowanie projektów 
ze środków NFOŚiGW. 
      Warto przypomnieć, że Pro-
gram LIFE jest jedynym progra-

mem zarządzanym na poziomie 
Komisji Europejskiej i w całości 
dedykowanym zagadnieniom 

ochrony środowiska, przyrody i 
klimatu oraz transformacji ener-

getycznej. W ramach programu 

możliwe jest uzyskanie wspar-
cia na realizację m.in. projektów 
aktywnej ochrony przyrody na 

obszarach Natura 2000, testowa-

nia i przygotowania do szerokie-

go rozpowszechnienia rozwią-
zań mogących przyczynić się do 
poprawy stanu środowiska oraz 
przezwyciężania barier w prze-
chodzeniu na czystą energię. 
      NFOŚiGW udziela wsparcia 
polskim Beneficjentom zarówno 
jako Krajowy Punkt Kontakto-

wy LIFE, konsultując przygoto-
wanie wniosków LIFE i prowa-
dząc szkolenia w zakresie wy-
mogów Komisji Europejskiej 
oraz udzielając dofinansowania 
przedsięwzięciom LIFE ze środ-
ków krajowych w formie dotacji 
lub w formie pożyczki. Od 2020 
r. NFOŚiGW udziela także 
wsparcia polskim Beneficjen-

tom, oferując w ramach odręb-
nych naborów dofinansowanie 
w formie dotacji na przygotowa-

nie wniosków LIFE do KE 
(Inkubator wniosków LIFE). 
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wiednich działań i przekazywa-
nie meldunków od służb sanitar-
nych i weterynaryjnych o 

wszystkich ustaleniach. Do usu-

wania martwych ryb zaangażo-
wana została Państwowa Straż 
Pożarna.  Przyznał, że skażenie 
Odry, to jest bardzo poważ-
ny  dramat ekologiczny. I dodał 
– Chcemy znaleźć winnych  i 

ukarać sprawców ekologicznego 
przestępstwa i zrzutu toksycz-
nych substancji. Jego przyczyny 

są przedmiotem śledztwa 
wszystkich organów państwa 
polskiego, które posiadają odpo-

wiednie kompetencje, sprzęt i 
wiedzę 

     Premier uzgodnił z ministrem 
spraw wewnętrznych i policją, że 
będzie przeznaczona specjalna 
nagroda w wysokości miliona 
zł   za wskazanie  sprawcy tej 

klęski ekologicznej. -Przyroda 

jest naszym wspólnym dziedzic-
twem i dobrem narodowym, dla-

tego będziemy robić wszystko, 
aby przywrócić Odrze jej pier-
wotny stan Odry.  

      Wiceminister spraw we-

wnętrznych Maciej Wąsik po-
wiedział że służby pracują w 
trybie ciągłym i będą systema-

tycznie usuwać martwe ryby i 
monitorować stan wody w miej-
scowościach znajdujących się w 
sąsiedztwie Odry. Prowadzone 
będą także badania martwych 
ryb, aby ustalić źródło skaże-
nia.  -Mam nadzieję, że te bada-
nia przyniosą szybko odpowiedź 
kto jest odpowiedzialny za to 

skażenie. Najprawdopodobniej 
to człowiek jest przyczyną tego 
zjawiska – tłumaczył. 
 

Redaktor 
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      Przełomowe pomysły to 
tylko jeden z czynników inno-
wacyjności w firmach. Dru-
gim, równie istotnym, jest od-
powiednie zarządzanie tymi 
pomysłami i ich wdrażanie. Do 
tego jednak potrzebny jest 

szereg kompetencji, których 
dziś w firmach brakuje i same 
to przyznają. Dwie na trzy 

twierdzą, że przeszkodą w po-
dejmowaniu przez nie innowa-

cji jest problem z pozyskaniem 

odpowiednich pracowników. 
Akademia Menadżera Inno-
wacji – prowadzona przez 

PARP – ma tę lukę kompeten-
cyjną zasypywać. Uczestniczą-
cy w niej menadżerowie prze-
chodzą szereg szkoleń podno-
szących ich umiejętności za-

rządzania w tym obszarze, ale 
także pracują z doradcami, 
którzy od lat zajmują się 
wdrażaniem innowacji. 
      Eksperci od zarządzania 
zgodnie wskazują, że innowacje, 
aby mogły zaistnieć i stanowić 
źródło przewagi konkurencyj-
nej, muszą opierać się przede 
wszystkim na wiedzy i wypraco-

wanych w firmie kompeten-

Brak kompetencji 

blokuje innowacyjność firm 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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cjach. Pracodawcy natomiast od 

wielu już lat wskazują, że krea-
tywność, pomysłowość, umiejęt-
ność uczenia się nowych rzeczy 
to kompetencje bardzo pożądane 
i potrzebne w firmach – mówi 
agencji Newseria Biznes Marek 

Mystkowski, główny specjalista 
w Departamencie Rozwoju Kadr 

w Przedsiębiorstwach w PARP. 
      Zdają sobie z tego sprawę 
także sami pracownicy. Jak wy-
nika z raportu PARP „Rynek 
pracy, edukacja, kompetencje”, 
zdobywanie wiedzy i uczenie się 
były dla badanych pracowników 
organizacji najważniejszymi 
kompetencjami umożliwiający-
mi im awans (zarówno pionowy, 
jak i poziomy). Wskazało na nie 
27,5 proc. respondentów. Wśród 
przedstawicieli działów HR od-
setek takich odpowiedzi był 
znacznie większy i wyniósł po-
nad 40 proc. Zdaniem 26,5 proc. 

z nich na awans przekłada się 

również innowacyjność pracow-
ników. 
      Inne kompetencje menadżer-
skie kluczowe z punktu widze-

nia wdrażania innowacji to zna-
jomość wybranych metodyk 
tworzenia i wdrażania innowacji 
oraz podstawowa umiejętność 
zastosowania ich w praktyce. 

Będzie to też umiejętność 
współpracy w różnych zespo-
łach zadaniowych, umiejętność 
myślenia strategicznego, wiedza 
z zakresu kultury innowacyjno-

ści, umiejętność budowania sieci 
kontaktów biznesowych. Można 
tu też dodać wiedzę z zakresu 
metod komercjalizacji oraz 

ochrony praw własności intelek-
tualnej i przemysłowej – wymie-

nia Marek Mystkowski. 

      Znalezienie na rynku kandy-

datów z takimi kompetencjami 
nie jest jednak proste. A to z 

kolei przekłada się na poziom 
innowacyjności w firmach. Jak 
pokazuje „Monitoring innowa-

cyjności polskich przedsię-
biorstw” prowadzony przez 
PARP, 65 proc. aktywnych in-

nowacyjnie firm twierdzi, że 
trudność w pozyskaniu wykwa-
lifikowanych pracowników sta-
nowi przeszkodę w podejmowa-
niu działalności innowacyjnej. 
Więcej niż co druga firma jest 
zdania, że brakuje wiedzy na 
temat wdrażania innowacji. 
      Stoimy obecnie w momen-

cie, gdy tradycyjny model pro-

wadzenia biznesu przestaje się 
sprawdzać i firmy poszukują 
nowych sposobów pozyskania 
zysku, biznesu, klientów. Jed-
nym z rozwiązań jest otwarcie 
się na innowacje w firmie. Sama 
koncepcja zmiany podejścia do 
prowadzenia biznesu nie wystar-

czy, ponieważ główny zasób w 
firmie, czyli ludzie, musi być 
przygotowany do tego rodzaju 

zmiany, musi być odpowiednio 
nauczony i przygotowany do 

wyzwań, które stoją przed ze-
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społami wdrażającymi innowa-
cje – podkreśla Jan Raczyński, 
doradca Akademii Menadżera 
Innowacji. 

      W odpowiedzi na występu-
jące na rynku luki kompetencyj-
ne PARP przygotowała Akade-
mię Menadżera Innowacji. Jest 
to wyjątkowy na rynku program, 
który obejmuje swoim zakresem 
zarówno szkolenia, jak i doradz-
two w zakresie innowacji. Pro-

gram Akademii zbudowany jest 

w oparciu o model IHC – In-

novation Health Check, który 
obejmuje swoim zakresem takie 

tematy jak kultura innowacyjno-

ści, zrozumienie biznesu, proce-
sy, strategia, potencjał i zasoby. 
      25 lipca PARP rozpoczęła 
nabór do czwartej edycji tego 
programu. Do Akademii Menad-

żera Innowacji może się zgłosić 
każda firma bez względu na 
wielkość i branżę. Uczestnictwo 
w programie dofinansowane jest 

z Funduszy Europejskich, w 

ramach Programu Wiedza Edu-

kacja Rozwój (POWER), i wy-
nosi do 80 proc. dla mikro-, ma-

łych i średnich firm oraz do 50 
proc. dla dużych. Firmy mogą 
się zgłosić bezpośrednio przez 
stronę internetową PARP. Zapi-
sy potrwają do 9 września. 
      Więcej na newseria.pl 
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      Duże zainteresowanie tego-
roczną edycją Konkursu 
„Ekolaury PIE 2022”, skłoniło 
Radę Polskiej Izby Ekologii do 
podjęcia decyzji o przedłuże-
niu terminu składania wnio-
sków do 16 września br. Kon-
kurs ma zasięg ogólnopolski, 
skierowany jest do przedsię-
biorstw, instytucji, organizacji 

pozarządowych i samorządów, 
uczelni oraz instytutów, które 
przyczyniły się do znacznej 
poprawy stanu środowiska. 

      Celem Konkursu jest wyróż-
nianie podmiotów zaangażowa-
nych w  promowanie działań w 
obszarze edukacji ekologicznej, 

popularyzacja inwestycji i dzia-

łań na rzecz ochrony środowi-
ska, klimatu i gospodarki wodnej 

oraz promowanie nowatorskich 

rozwiązań mających istotny 
wpływ na poprawę stanu środo-
wiska i klimatu oraz na oszczęd-
ność zasobów naturalnych. 
      Organizatorzy zapraszają do 
zgłaszania przedsięwzięć, zreali-

zowanych do końca 2021 r., w 
kategoriach: 

1/. Gospodarka wodno-

ściekowa, gospodarka wodami 
opadowymi i roztopowymi, 

2/. Gospodarka odpadami, 

gospodarka o obiegu 

zamkniętym, w tym 
zrównoważona gospodarka 
zasobami mineralnymi, 

3/. Ochrona powietrza 

atmosferycznego, 

4/. Ochrona i adaptacja do zmian 

klimatu, 

5/. Edukacja ekologiczna, 

Ekolaury PIE 2022 

– wnioski do 16 września 
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6/. Ochrona powierzchni ziemi, 

rewitalizacja terenów 

zdegradowanych, 

7/. Ochrona przyrody, 

zwiększanie bioróżnorodności i 
rozwój terenów zielonych, 

8/. Odnawialne źródła energii, 
9/. Gmina, powiat, związek 
komunalny przyjazne 

środowisku, 
10/. Całokształt działalności na 
rzecz ochrony środowiska, 
klimatu i gospodarki wodnej, 

11/. Zrównoważony transport – 

NOWA, 

12/. Technologie i produkty dla 

zrównoważonego rozwoju – 

NOWA. 

      Warunkiem udziału w Kon-
kursie jest złożenie wniosku 
konkursowego na adres biura 

PIE (40-009 Katowice, ul War-

szawska 3) – z dopiskiem 

„Ekolaury 2022” lub przesłać w 
formacie *pdf na adres 

pie@pie.pl wniosek podpisany 

elektronicznie (kwalifikowany 

podpis elektroniczny, profil zau-

fany) – do dnia 16 września 
2022 r. 

      Więcej informacji o Konkur-
sie: https://www.pie.pl/eko-

dzialania/ekolaury-w/ 

      W razie pytań dotyczących 
zgłoszeń konkursowych prosi-
my o kontakt mailowy 

(pie@pie.pl) lub telefoniczny: 

501 052 979. 
 

Redaktor 

 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

 

      Branża deweloperska 
zwalnia i być może to najlep-
szy moment, by rozważyć 
zmiany w strategii Państwa 
dotyczące mieszkalnictwa. 
Zwłaszcza że w przyszłym ro-
ku rozpoczyna się wyborczy 
maraton. Poszczególne par-
tie  proponują  różne prefe-
rencje w rozwiązywaniu pro-
blemów mieszkaniowych. Poli-
tycy KO oferują jednorazowe 
dofinansowanie wkładu wła-
snego, Lewica tanie mieszka-

nia na raty, a PSL chce prze-

kazywać grunt pod budowę 
domu za złotówkę. 
 

      Wartość zapytań o kredyty 
mieszkaniowe spadła o  prawie 

60 proc., poinformowało Biuro 
Informacji Kredytowej. Tym-

czasem, od stycznia do maja 

rozpoczęto o 19,5 proc. mniej 
nowych budów, przekazał GUS. 
Obecnie bardzo trudno uzyskać 
kredyt na zakup mieszkania. Jest 

on znacząco droższy niż jeszcze 
rok temu, a ponadto KNF zaleci-

ła zaostrzenie polityki kredyto-
wej. To dobry czas, by podsu-

mować, co różne partie politycz-

ne mają do zaproponowania 
obywatelom w kwestii mieszka-

niowej. 

 

Partie mają plan 
      Każde wybory wygrywa się 
dzięki obietnicom wyborczym. 
W ostatniej dekadzie, poszcze-

gólne partie raczej oszczędnie 
podchodziły w kampaniach wy-
borczych do kwestii mieszkal-

nictwa. Kontynuując myślenie 
zapoczątkowane jeszcze w la-
tach 90., że rynek sam ureguluje 
tę kwestię. 
      W czasach hossy faktycznie 

największym problemem z 

 

PSL chce dawać działkę za 1 zł, 
a Lewica budować mieszkania 

https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury-w/
https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury-w/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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mieszkalnictwem jest wysoka 

cena zakupu mieszkania. Jednak 

obecna sytuacja międzynarodo-
wa i widmo recesji sprawia, że 
szybko drożeje najem, a zakup 
mieszkania czy budowa domu 

jest poza zasięgiem większości 
gospodarstw domowych. Proble-

mów z mieszkalnictwem lawi-
nowo przybywa. 

      Dwie dekady rządowych 
programów mieszkaniowych 
pokazują, jak trudno zaspokoić 
tę potrzebę. Począwszy od Ro-
dziny na Swoim, przez Mieszka-

nie dla Młodych i kończąc na 
trwającym Mieszkaniu Plus, 
widać wyraźnie, że nie rozwią-
zują one całkowicie problemów, 
jakie trapią rodziny w Polsce. 
      Po przeanalizowaniu dostęp-
nych materiałów (obecnych) 
wyborczych można śmiało zało-

żyć, że każda z partii ma w swo-
ich postulatach pomysły na 
uzdrowienie polskiego mieszkal-

nictwa. Te pomysły bywają 
schowane gdzieś głębiej pod 
masą populistycznych obietnic, 
a czasami są eksponowane jako 
bardzo ważny problem społecz-
ny. 

 

KO – stawia ponowie 

na MDM 
      Pomysły dotyczące miesz-
kalnictwa można znaleźć w ofi-
cjalnym programie wyborczym 

Koalicji Obywatelskiej. I można 
je uznać, ze mało innowacyjne, 
ale bezpieczne. KO proponuje 

bowiem powrót do Mieszkania 
dla Młodych. Założenia opisane 
w postulatach przypominają pro-
gram, który zakończył się w 
2018 roku. 

      Politycy KO proponują bo-
wiem jednorazowe dofinanso-

wanie wkładu własnego. W opi-
sie tego rozwiązania podobnie 
jak poprzednio będą premiowa-
ne młode gospodarstwa domo-
we. Z programu mogłyby sko-
rzystać małżeństwa do 35 roku 
życia (30 proc. dofinansowania) 
oraz single (10 proc. dofinanso-

wania). Limit wieku nie obowią-
zywałby jednak małżeństw z 
trójką dzieci. 
      Co ciekawe, w oficjalnym 

programie jego twórcy stawiają 
na mieszkania z rynku pierwot-

nego. To zaskakujące, o tyle, że 
poprzednio prowadzony pro-

gram MDM zyskał na popular-
ności dopiero, gdy do państwo-
wego dofinansowania dopusz-

czono także rynek wtórny. 
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      Duży nacisk KO kładzie 
również na budowę mieszkań 
na wynajem. Takie inwestycje 

miałyby być współfinansowane 
z budżetu. Ponadto planowane 
jest przekazywanie samorządom 
nieruchomości od Skarbu Pań-
stwa oraz wsparcie funduszy 

inwestujących w nieruchomości 
na wynajem. W tym jest zapisa-

na także obietnica utworzenia 
spółek typu REIT, czyli firm 
inwestujących w mieszkania na 
wynajem. 

 

Polska 2050 

– budownictwo modułowe 
      W przypadku partii, której 
liderem jest Szymon Hołownia, 
trudno znaleźć oficjalny pro-
gram. Są za to dostępne liczne 
wypowiedzi w mediach oraz 

publikacje dostępne na głównej 
stronie. Przy okazji kryzysu 

uchodźczego liderzy partii po-
dzielili się swoimi pomysłami 
nt. uzdrowienia mieszkalnictwa. 

Wśród postulatów jest między 
innymi wsparcie państwa, tak 
by w każdym województwie 
funkcjonowały od 3 do 5 fabryk 
domów modułowych. Innym 
postulatem jest inwentaryzacja 

przez Krajowy Zasób Nierucho-
mości terenów należących do 
Skarbu Państwa. Po to, by okre-
ślić gdzie byłaby dostępna bu-
dowa segmentowa mieszkań na 
wynajem. Te pomysły są jednak 
w dużej mierze oparte na po-
trzebie dostarczenia mieszkań 
dla uchodźców. 
      Duży nacisk w kontekście 
mieszkalnictwa ruch Hołowni 
stawia również na mieszkania 
komunalne. Wśród swoich po-
stulatów ogłoszonych na konfe-
rencji w Ełku jest np. zakaz 
sprzedaży nowych mieszkań 
komunalnych, oraz tych, które 
są w dobrym stanie. Miałoby to 
zahamować spadek dostępności 
takich lokali. Ponadto, wydatki 

na budownictwo komunalne 

powinien ponosić rząd, a nie 
samorządy. Ciekawostką jest 
też dostrzeżenie problemu nie-
pełnosprawnych. Gdyby partia 
Polska 2050 doszła do władzy, 
osoby niepełnosprawne i wy-
chodzące z pieczy zastępczej, 
byłyby wyłączone obligatoryj-
nie z ogólnych zasad zawierania 
umów najmu. Osoby z tych 
grup miałyby zawierać umowy 
najmu na indywidualnych wa-

runkach. 

 

Lewica – zakaz eksmisji 

i państwowe mieszkania 
      Problem braku mieszkań, 
trochę inaczej chce rozwiązać 
Lewica. W oficjalnym progra-

mie wyborczym (z 2021 roku) 

partia proponuje tanie mieszka-

nia na raty. Założenie wygląda 
następująco. Założono by pu-
bliczne przedsiębiorstwo, które-
go zdaniem byłaby budowa 
mieszkań na terenach należą-
cych do Skarbu Państwa. Koszt 
najmu wynosiłby nie więcej jak 
20 zł za m2. Mieszkania można 
by było również odkupić na raty 
z maksymalnym oprocentowa-

niem 3 proc. 

      Ponadto, Lewica postulowa-

łaby zakończenie reprywatyza-
cji nieruchomości. Wszystkie 
roszczenia reprywatyzacyjne 

zostałyby wygaszone. Kolejny 
pomysł Lewicy to zakazanie 
eksmisji na bruk i do lokali nie-

nadających się do zamieszkania. 
Co ciekawe, Lewica jako jedy-

na partia w swoich oficjalnych 

materiałach podaje, ile według 
ich szacunków wprowadzenie 
tych pomysłów kosztowałoby 
budżet. Program tanich miesz-
kań miałby kosztować 3,8 mld 
zł. Warto jednak zaznaczyć, że 
wyliczenia opierają się na ce-
nach z 2021 roku, więc obecnie 
byłby to koszt znacznie wyższy. 

PSL – grunt pod budowę 

za złotówkę 

      Pomysłów na mieszkalnic-
two według PSL można szukać 
w wydanym programie Rzecz-

pospolita Samorządowa. W 
trzecim akcie tej publikacji 

można znaleźć propozycję pro-
gramu „Ziemia dla młodych”. 
      Dzięki niemu osoby do 35 
roku życia będą mogły nabyć za 
symboliczną złotówkę działkę 
budowlaną z zasobów państwo-
wych. Ponadto, do działki udo-
stępnione by były jednocześnie 
pozwolenie na budowę oraz 
plan domu energooszczędnego. 
Czy jest tutaj haczyk? Owszem, 

chodzi jedynie o grunty znajdu-

jące się poza miastami. 
      Innym pomysłem ludowców 
jest program „Tanie mieszkanie 
na wynajem”. Nie wiadomo o 
tym programie nic poza faktem, 

że miałby się skupiać na mniej-
szych i średnich miejscowo-
ściach. 
Do wyborów, droga daleka 

      2023 będzie wyjątkowy, 
ponieważ w jednym roku odbę-
dą się wybory parlamentarne 
oraz samorządowe. Premier 
wraz z prezesem PiS, Jarosła-
wem Kaczyńskim wyruszyli w 
Polskę, zachęcając do popiera-
nia ich partii. Partie opozycyjne 

odpowiedziały tym samym i 
zapowiadają liczne spotkania z 
wyborcami w wakacje. Widać 
wyraźnie, że kampania wybor-
cza już się zaczęła. 
      Oczywiście do wyborów, 
bądź startu oficjalnej kampanii 
poszczególne partie mogą mo-
dyfikować i zmieniać swoje 
postulaty dostosowując je do 
obecnej oraz przyszłej sytuacji 
ekonomicznej w kraju. Nie po-

winny to być jednak duże zmia-
ny. 

Opracował: 
Bartłomiej Baranowski 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Unijne sankcje na import 

surowców energetycznych 
miały rzucić Rosję na kolana. 
Tymczasem nigdy wcześniej 
Moskwa nie zarobiła na 
sprzedaży do Europy (w tym 
do Polski), takich pieniędzy, 
jak w ostatnich miesiącach. 
Embargo na eksport techno-

logii działa, na import paliw 
nie 

      Dzięki dodatkowym miliar-
dom petrodolarów Rosja i jej 
armia miałyby się świetnie, 
gdyby nie embargo Zachodu na 

eksport do Rosji technologii. Za 

nadzwyczajne zyski ze sprzeda-

ży nam paliw Rosja nie może 
kupować wielu podzespołów 
niezbędnych do utrzymania 
produkcji w swoich fabrykach 

zbrojeniowych, samochodo-

wych czy AGD. Pokazowe pró-
by wznowienia produkcji Łady 
rodem z lat 90. nie zastąpią w 
większym stopniu dziury po 
wstrzymaniu prac fabryk za-

chodnioeuropejskich inwesto-

rów. Te sankcje rzeczywiście 
działają. Ich efekty widać też 
już w sektorze paliwowo-

energetycznym, choćby poprzez 
spadek wydobycia ropy w Ro-

sji. Dlaczego więc sankcje na 
import paliw przynoszą, na ra-
zie, odwrotne skutki od zamie-

rzonych? 

Zachód sam nie pozbawi Ro-
sji pieniędzy z eksportu 

      Polska i reszta Europy uzna-

ły, że wprowadzając embargo 
na import surowców z Rosji 
pozbawią ten kraj wpływów z 

nich i doprowadzą do rychłego 
bankructwa. To mogłoby się 
udać gdyby: a) takie embargo 
zaczęło obowiązywać szybko i 
oznaczało całkowite odcięcie 
Rosji od możliwości eksportu, 
b) poza Rosją istniałyby tak 
duże wolne moce wydobycia, 
przerobu i transportu surowców 
energetycznych, aby równie 
szybko w całości zastąpić rosyj-
ski eksport. W ostateczności 
nawet sam punkt a by wystar-

czył, choć reszta świata po pro-
stu poniosłaby bardzo wysokie 
koszty odcięcia Rosji. 
Niestety, żaden z tych warun-
ków nie został spełniony. Co 
gorsza, ze względu na pande-
mię i spadek popytu na surow-
ce, zdolności ich wydobycia 
poza Rosją się skurczyły, a za-

Ciąg dalszy ze s.1 

Powinniśmy ograniczać, 
a nie dotować zużycie paliw 
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      Co jedliśmy 6 tys. lat temu, 
czym różniły się zęby kobiet i 
mężczyzn we wczesnym śre-
dniowieczu i czy współczesne 
wady zgryzu to wynik zmian 

ewolucyjnych – m.in. na te 

pytania mają dać odpowiedź 
badania prowadzone przez 

naukowców z Wydziału Biolo-
gii i Ochrony Środowiska Uni-
wersytetu Łódzkiego. 
      Prowadząca prace badawcze 
nad aparatem żucia, a więc m.in. 
zębami i kośćmi szczęk, dr Ju-
styna Karkus z Katedry Antro-

pologii zaznaczyła, że to dosko-
nały materiał do zbadania zmian 
mikroewolucyjnych. „Zęby są 
świetnym materiałem badaw-
czym, ponieważ w porównaniu 
z kośćmi są bardziej odporne na 
działania niekorzystnych czyn-
ników środowiska zewnętrzne-
go, takich jak temperatura, wy-

sychanie czy zaleganie w wo-

dzie. Ponadto zęby tworzą się 
raz w życiu i w odróżnieniu od 

kości nie ulegają przebudowie” 
– wyjaśniła i przypomniała, że 
badania tej części ludzkiego cia-
ła są często wykorzystywane w 
kryminalistyce. 

      Na ich podstawie można 
ocenić wiek w chwili śmierci 
czy dietę badanego osobnika, a 
pośrednio również jego status 
społeczno-ekonomiczny. Prace 

biologów z UŁ mają wykazać, 
jak zmieniał się ludzki aparat 
żucia w ostatnich 6 tys. lat, czyli 
od neolitu. Dr Karkus wskazała, 
że można zauważyć bardzo duże 
różnice między szkieletami osób 
pochodzącymi z neolitu, a tymi 
z wczesnego średniowiecza. 
      „Trzeba jednak pamiętać, że 
pomiędzy tymi okresami jest 
bardzo duża luka czasowa, która 
wynika z tego, że między neoli-
tem a wczesnym średniowie-
czem dominował ciałopalny ob-
rządek pogrzebowy, a co za tym 
idzie brakuje kompletnych 

szkieletów, które można by było 
badać. Z drugiej strony to wła-

śnie dzięki tej luce wyraźnie 
widać zmiany, które następowa-
ły w budowie aparatu żucia” – 

tłumaczyła. 
      Dodała, że w tym czasie po-
pulacje bardzo się zmieniały się 
pod kątem kulturowym. „W 
okresie neolitu obserwujemy 

bardzo duże obciążenie aparatu 
żucia, spowodowane na przy-
kład twardą dietą, brakiem roz-
drobnionego pokarmu i obróbki 
termicznej, ale również obciąże-
niami zębów w czasie pracy. 
Czyli wykorzystywaniem zębów 
jako tak zwanej trzeciej ręki. Po 
wprowadzeniu do diety mięk-
kich pokarmów, na przykład 
ziemniaków, co miało miejsce w 
Polsce około XVII w., obciąże-
nie aparatu żucia stało się jesz-
cze mniejsze” – powiedziała. 
      Badania łódzkich naukow-
ców wykazały, że odciążony 
aparat żucia po prostu się 
zmniejszał, ale nie wszystkie 
jego elementy w tym samym 

tempie. Na niektóre z nich więk-

Ciąg dalszy ze s.1 

Zęby mówią o nas wszystko 
– badania biologów Uniwersytetu Łódzkiego 

potrzebowanie na paliwa kopal-

ne − wraz z odbudową świato-
wej gospodarki − wróciło na 
starą ścieżkę wzrostu. W efekcie 
ceny surowców energetycznych 
rosły już przed wojną, a atak 
Rosji na Ukrainę i zapowiedź 
odcięcia się Europy od dostaw z 
tego kraju, tylko wywindowały 
je do niebotycznych poziomów. 
Co więc otrzymaliśmy? 

Świat wciąż kupuje paliwa z 
Rosji, tyle, że znacznie drożej 

      Europa, nie mając jak szyb-
ko zrezygnować z dostaw ropy, 
gazu i węgla z Rosji, kupuje je 
dziś po znacznie wyższych ce-

nach niż przed wojną. Czy od-
czuwa to Rosja? Nie, bo ceny 

surowców są znacznie wyższe 
niż wcześniej, a ich eksport 
spadł tylko częściowo. Czy cał-
kowite odcięcie się Zachodu od 
importu z Rosji coś zmieni? 
Tankowce, które wcześniej wo-
ziły ropę i LNG do Europy, po-
dobnie jak masowce z węglem, 
teraz płyną do Indii, Chin, Tur-
cji czy Japonii. Na Atlantyku 

mijają się po prostu ze statkami 
z USA i Zatoki Perskiej, które 
wcześniej zaopatrywały Azję, a 
teraz płyną do Europy. Bartło-
miej Derski 

      Czy to wszystko ma wpływ 
na Rosję? Co tak naprawdę 
podnosi ceny surowców? Czy 
zamrożenie cen prądu dopro-
wadzi do stopni zasilania. Co 

rząd powinien zrobić w obli-
czu spadku podaży paliw z 
Rosji? O tym w dalszej części 
artykułu na portalu Wysokie-
Napiecie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/73838-

powinnismy-ograniczac-a-nie-

dotowac-zuzycie-paliw/#dalej 
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szy wpływ mają zmiany środo-
wiska, na inne geny. I tak jest z 

zębami, które są silnie uwarun-
kowane genetycznie, a z kolei 

kości szczęki i żuchwy bardziej 
reagują na zmiany środowisko-
we. 

      „Doprowadziło to do tego, 
że zęby zmniejszały się wolniej, 
a z kolei kości, szybciej. Docho-
dziło więc do dysharmonii i na-
siliła się częstość występowania 
wad w obrębie aparatu żucia. Z 
badań wynika, że w każdym 
kolejnym pokoleniu tych wad 

możemy spodziewać się więcej” 
– wyjaśniła dr Karkus. 
      Kolejną znaczącą zmianą 
jest zmniejszanie liczby zębów. 
„Jeśli spojrzymy na trzecie zęby 
trzonowe (popularnie nazywane 

ósemkami), to w neolicie ich 
braki występowały u niespełna 8 
proc. badanych osób, w XIX w. 
to już 50 proc. Ten proces wyni-
ka z tego, że w trakcie zmian 

mikroewolucyjnych łatwiej jest 
zmniejszyć liczbę zębów niż ich 
rozmiar. Możemy więc powie-
dzieć, że jeżeli komuś nie wyro-
sły ósemki, to jest on ewolucyj-
nie zaawansowany” – wskazała. 
      Ślady na zębach może zosta-
wiać też rodzaj wykonywanej 
pracy. „Również współcześnie 
krawcy, szewcy, cukiernicy czy 

piekarze będą mieli charaktery-
styczne dla wykonywanego za-

wodu zmiany w uzębieniu. W 
przypadku dwóch pierwszych 
zawodów będą to rowki na brze-
gu siecznym zębów, spowodo-
wane przez przytrzymywanie 

zębami igieł lub nici. Cukiernicy 
i piekarze z kolei, będą mieli 
ubytki próchnicowe, ponieważ 
unoszące się w powietrzu cukry 
będą się osadzały na zębach i 
prowadziły do ich zniszczenia” 
– przekonywała biolożka. 
      Podobne zmiany można zna-
leźć również u przedstawicieli 

dawnych populacji. Badania 

wykazały, że w analizowanej 
grupie z wczesnego średniowie-
cza (XI-XIII w.) u kobiet czę-
ściej występowały wady pozio-
mego ustawienia zębów przed-
nich. Prawdopodobnie wpłynęło 
na to wykorzystanie zębów pod-
czas pracy. Źródła historyczne 
wskazują, że w tym czasie czę-
stym zajęciem kobiet było np. 
przędzenie. Dodatkowo u tych 
kobiet widoczne są również 
zmiany zwyrodnieniowe w sta-

wie skroniowo-żuchwowym, 
czyli w tym, który intensywnie 
pracuje podczas używania apa-
ratu żucia. (PAP) 
 

Redaktor 
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      Wiceszef resortu Funduszy i 

Polityki Regionalnej Jacek Żalek 
powołał dr. Pawła Kucha na peł-
niącego obowiązki dyrektora Na-
rodowego Centrum Badań i Roz-
woju. Dr Kuch zastąpił na stano-

wisku dr. Remigiusza Kopoczka, 

który kierował centrum od lutego 
br. NCBR jest agencją powołaną 
do realizacji zadań z zakresu po-
lityki naukowej, naukowo-

technicznej i innowacyjnej pań-
stwa.( 

      Jak podało NCBR w komunika-
cie prasowym, dr Paweł Kuch jest 
radcą prawnym, ekspertem z zakre-
su negocjacji, M&A, ochrony da-

nych osobowych, tworzenia strate-

gii biznesowo-prawnych i między-
narodowych kontraktów handlo-

wych oraz autorem szeregu publi-

kacji naukowych. 

      Posiada długoletnie doświad-
czenie w kierowaniu zespołami, 
zarówno w sektorze gospodarczym, 
finansowym, jak i badawczo-

rozwojowym. Z wykształcenia 

prawnik i ekonomista. Doktoryzo-

wał się na Uniwersytecie w Zury-
chu – czytamy w komunikacie 

NCBR. 

      Dr Kuch przez ostatnie 14 lat 

prowadził prywatną praktykę, re-
prezentując podmioty komercyjne z 

zakresu prawa cywilnego, 

prawa pracy, własności inte-
lektualnej, prawa lotniczego 

i innych. Posiada 20-letnie 

doświadczenie w branży 
telekomunikacyjnej. 

      Zmiana na stanowisku 

wiąże się z przejściem 
NCBR spod zwierzchnictwa 

Ministerstwa Edukacji i Na-

uki na Ministerstwo Fundu-

szy i Polityki Regionalnej. 

Jest to konsekwencją nowe-
lizacji ustawy NCBR. 

Redaktor 

 

                    Więcej na: https://
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Dr Paweł Kuch powołany na stanowisko 
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      Rak płuc jest największych 
wyzwaniem w onkologii. Co 

roku w Polsce diagnozę słyszy 
23 tys. osób, liczba zgonów z 
jego powodu jest podobna. 

Naukowcy szukają nowych 
terapii do walki z najwięk-
szym zabójcą wśród nowotwo-
rów. 
      Rak płuca to najczęstszy 
nowotwór złośliwy u człowieka. 
Każdego roku diagnozuje się 
ponad 23 000 nowych zachoro-

wań na nowotwory złośliwe 
płuca. Rak płuca należy do no-

wotworów o bardzo złym roko-
waniu. Wynika to głównie z 
faktu, że choroba bardzo często 
zostaje rozpoznana za późno. 
W Polsce 5 lat po rozpoznaniu 

tej choroby przeżywa niewiele 
ponad 10 proc. chorych. W 

związku z tym, stanowi on 
pierwszą przyczynę zgonu z 
powodu chorób nowotworo-
wych, zarówno wśród kobiet, 
jak i mężczyzn. 

Immunoterapia dla chorych 

na raka płuc 
      Wprowadzenie immunotera-

pii do leczenia chorych na raka 

płuca jest uważane za istotny 
przełom w leczeniu chorych na 
ten typ nowotworu. W raku płu-
ca immunoterapia stosowana 

jest jednak w Polsce głównie u 
chorych z chorobą uogólnioną. 
W chorobie zaawansowanej 

miejscowo, nie kwalifikującej 
się do leczenia chirurgicznego, 
immunoterapia może być stoso-
wana tylko u stosunkowo nie-

licznych chorych, w dobrym 

stanie sprawności ogólnej, u 
których możliwe jest przepro-
wadzenie jednoczasowej rady-

kalnej radio-chemioterapii. 

Kiler wśród nowotworów 

– rak płuc 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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Praktyka kliniczna pokazuje, 

zarazem, że stosowo duża li-
czebnie grupa chorych ze znacz-

nym miejscowym zaawansowa-

niem choroby, ze schorzeniami 

współistniejącymi, upośledzo-
nym stanem sprawności ogólnej 
nie może być zakwalifikowana 
do jednoczasowej radio-

chemioterapii i nie jest kwalifi-

kowana do immunoterapii. Jed-

nocześnie istnieją liczne prze-
słanki wskazujące na to , że w 
takich przypadkach zasadne mo-

gą być próby skojarzenia skró-
conych schematów radiotera-
pii  i chemioterapii z immunote-

rapią. Stanowi to istotną prze-
słankę dla proponowanego ba-
dania. 

      Celem projektu finansowa-

nego przez Agencję Badań Me-

dycznych „Konformalna hipo-

frakcjonowana radioterapia w 

skojarzeniu z immunoterapią 
atezolizumabem u wcześniej 
nieleczonych chorych na zaa-

wansowanego niedrobnoko-

mórkowego raka płuca” jest 

porównanie tolerancji i skutecz-
ności nowoczesnej precyzyjnej 
skróconej radioterapii skojarzo-
nej z chemioterapią (ramię kon-
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trolne) z taką samą radioterapią 
i chemioterapią podawaną w 
skojarzeniu z immunoterapią 
(ramię badawcze ). W immuno-
terapii wykorzystywany będzie 
atezolizumab: lek o dobrze po-

znanym działaniu przeciwnowo-
tworowym i dobrze zbadanym 

bezpieczeństwie, szeroko stoso-
wany w leczeniu choroby uo-

gólnionej. 
      Do badania planujemy włą-
czyć 96 uprzednio nieleczonych 
chorych na niedrobnokomórko-
wego raka płuca w III stopniu 
zaawansowania u których brak 
jest możliwości zastosowania 
jednoczasowej radykalnej radio

-chemioterapii z podtrzymującą 
immunoterapią. Zwykle wynika 
to ze znacznego miejscowego 

zaawansowania choroby, scho-

rzeń współistniejących lub upo-
śledzonego stanu sprawności 
pacjenta. Chorzy biorący udział 
w badaniu zostaną przydzieleni 
losowo do jednej z dwóch grup. 
Oczekujemy poprawy odsetka 3

-letnich przeżyć chorych w ra-
mieniu eksperymentalnym o 

około 15-20 proc., w porówna-
niu z leczeniem standardowym. 

Ponadto, w oparciu o badania 

nowoczesnych markerów pre-
dykcyjnych oczekujemy, że uda 
się wyodrębnić podgrupy cho-
rych, u których oczekiwany 
zysk w przeżyciach będzie 
większy niż wśród ogółu cho-
rych  – wyjaśnia prof. dr hab. 

n. med. Rafał Suwiński, głów-
ny  badacz. 

      Głównym celem projektu 
jest porównanie przeżyć całko-
witych uzyskanych w obu ra-

mionach badania. Drugorzędo-
wymi celami jest porównanie 
czasów do progresji miejscowej 
choroby, czasu do wystąpienia 
przerzutów odległych, częstości 
występowania zdarzeń niepożą-
danych, jakości życia i parame-
trów spirometrycznych (przed i 
po leczeniu) w obu ramionach 

badania. Jakość życia badana 
będzie z wykorzystaniem po-
wszechnie stosowanych kwe-

stionariuszy. 

      Ze strony pacjenta udział w 
badaniu nie różni się znacząco 

od leczenia poza badaniem. Po 

wykonaniu badań diagnostycz-
nych niezbędnych do ustalenia 
typu mikroskopowego guza i 

zaawansowania choroby, cho-

rym, którzy spełniają kryteria 
włączenia do badania zostanie 
zaproponowany udział w tym 
projekcie. Osoby, które wyrażą 
dobrowolną świadomą zgodę na 
udział w badaniu odbędą lecze-
nie zgodnie z protokołem. Po 
leczeniu prowadzone będą okre-
sowe kontrole. W przypadku 

progresji choroby po zakończe-
niu leczenia w badaniu chory 

otrzyma dalsze leczenie zgodne 

z rekomendacjami kliniczny-

mi  odpowiadającymi aktualne-
mu stanowi wiedzy medycznej.   

Rekrutacja pacjentów rozpocz-
nie się w 2023 roku – tłumaczy 
prof. dr hab. n. med. Rafał Su-
wiński, główny  badacz. 

ABM 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Polski przemysł energo-
chłonny coraz głośniej apeluje 
o przygotowanie planu na wy-

padek trudności z dostępem 
do gazu. Rząd problemu nie 
dostrzega i uspokaja, że kon-
centruje się na „mitygacji ma-
terializacji ryzyk”. Skończy się 
podobnie jak z węglem? 
      Europa oszczędza gaz przed 
nadchodzącą zimą, bo mimo 
szybkiego zapełniania magazy-

nów oraz intensyfikacji dostaw 
LNG (co podbija jego cenę przy 
zakupowej rywalizacji z Azją) 
trudno przewidzieć, co wydarzy 
się do wiosny przyszłego roku. I 
nie chodzi tylko o dostępność 
paliwa, ale też jego ceny, które 
już dziś pustoszą portfele i napę-
dzają inflację. 
      Dlatego na wielu poziomach 

– od przemysłu, przez energety-
kę, biznes, administrację po go-
spodarstwa domowe potrzebne 

jest przygotowanie czy to regu-

lacji prawnych wpływających na 
oszczędzanie energii, czy też 
promowanie zachowań, które 
pozwolą wyrobić odpowiednie 
nawyki. 

Przykładem jest Hiszpania, któ-
ra poza wprowadzeniem dla wy-

branych obiektów przepisów 
związanych z klimatyzacją la-
tem (temperatura nie niższa niż 
27 stopni), ogrzewaniem zimą 
(maksimum 19 stopni) czy ogra-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Przemysł boi się chaosu, 
jeśli zabraknie gazu 
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niczaniem iluminacji budynków 
i witryn sklepowych, sięga też 
po rozwiązania, które mogą przy 
pierwszym wrażeniu budzić 
głównie uśmiech. 

      Tak jak w przypadku zalece-

nia premiera Pedro Sancheza, 

który swój gabinet wezwał do 
tego, aby w pracy panowie zre-

zygnowali z krawatów, a panie 

preferowały lekki strój, tak, aby 
w mniejszym stopniu korzystać 
z klimatyzacji. Do takich sa-

mych zachowań hiszpański pre-
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mier wezwał administrację i 
firmy. 

Oszczędzanie? Nie planuję 
      Tymczasem w Polsce na 

próżno szukać ze strony rządu 
promowania zachowań dotyczą-
cych energooszczędności. Wo-
bec perspektywy przyszłorocz-
nych wyborów parlamentarnych 
i samorządowych nie należy się 
spodziewać, aby rządzący nakła-
niali Polaków do zaciskania pa-
sa. 

      To widać chociażby po 
ostatnich pomysłach dotyczą-
cych dodatku węglowego oraz 
dopłat zakupu innych paliw – 

powszechnie dystrybuowanych 

wszystkim posiadaczom pieców, 
niezależnie od poziomu zamoż-
ności i kontroli faktycznego 
przeznaczenia tych środków. 
Jaki to będzie miało wpływ na 
inflację łatwo przewidzieć – 

bardziej niż to, czy uda się przed 
sezonem grzewczym do Polski 

sprowadzić i rozwieźć po kraju 
wystarczającą ilość węgla. 
      Dlatego żadnego zdziwienia 
nie budzą wyniki sondażu Uni-
ted Surveys dla RMF FM i 

„Dziennika Gazety Prawnej”, 
którego wyniki publikowano w 
ostatnich dniach. Respondenci 

zostali w nim zapytani, czy w 

najbliższym czasie zamierzają 

zmniejszać zużycie energii. To-
masz Elżbieciak 

      Jak odpowiedzieli respon-

denci? O co biznes najbardziej 

apeluje? Jak żyć z jedena-
stym stopniem zasilania? Czy 

są możliwe ograniczenia pro-
dukcji? O tym w dalszej części 
artykułu na portalu Wysokie-
Napiecie.pl   LINK: https://

wysokienapiecie.pl/74006-

przemysl-boi-sie-chaosu-jesli-

zabraknie-gazu/#dalej 
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      Firma Air Products ogłosi-
ła nowy zestaw zobowiązań 
stanowiących kontynuację 
strategii zrównoważonego roz-
woju firmy. Organizacja zobo-

wiązała się do osiągnięcia neu-
tralności węglowej do roku 
2050, dlatego postanowiła roz-
szerzyć program zrównoważo-
nego rozwoju „Jedna trze-
cia  do ‘30”, początkowo obej-
mujący emisje z zakresu 1 i 2, 
oraz uwzględnić dodatkowo 
emisje z zakresu 3. W ciągu 
kolejnych pięciu lat Air Pro-
ducts przeznaczy co najmniej 

4 mld USD na działania zwią-
zane z przechodzeniem na czy-

stą energię, a tym samym 
zwiększy swoje całkowite za-
angażowanie finansowe w pio-
nierskie dla branży projekty 
do roku 2027 do kwoty 15 mld 

USD. 
      Wyjątkowa pozycja Air Pro-
ducts, łącząca ofertę technologii 
z wieloletnim doświadcze-

niem,  zapewni przyszłe korzy-
ści dla klimatu dzięki innowa-
cyjnym projektom, które ujrzą 
światło dzienne w kluczowych 
momentach transformacji ener-

getycznej. Obserwujemy ogrom-

ny potencjał technologii wodo-
rowych i wychwytywania dwu-

tlenku węgla, a najwyższe w 
branży zaangażowanie kapitało-
we w wysokości 15 mld USD 
stanowi kolejny dowód na to, że 
zrównoważony rozwój jest pod-
stawą naszej działalności i dal-
szego wzrostu – powiedział pre-
zes i dyrektor generalny Air 

Products, Seifi Ghasemi. 

 Osiągnięcie neutralności węglo-
wej Air Products w odniesieniu 

do działań firmy do 2050 r., 
zbieżne z dążeniami społeczny-
mi do zaprzestania emisji, jest 

możliwe dzięki wdrażaniu real-
nych planów transformacji, do-
tyczących zarówno nowych in-
westycji, jak i zmian w obrębie 
istniejących obszarów działalno-
ści, włączając w to nisko- i be-

zemisyjną produkcję wodoru. W 
swoich działaniach Air Products 
zamierza ponadto stale zwięk-
szać wykorzystanie energii od-
nawialnej, a dodatkowo dokonać 
transformacji taboru około 2000 
pojazdów ciężarowych, zamie-
niając je na auta o zerowej emi-
sji zasilane ogniwami wodoro-

wymi. Osiągnięcie założonych 
celów w tym zakresie będzie 
wymagało silnego wsparcia ze 
strony organów regulacyjnych i 
wypracowania rozwiązań praw-
nych, które przyczynią się do 
szybszego wdrażania istotnych 
technologii, co pozwoli osiągnąć 
tempo i skalę wymagane do zre-
alizowania założeń związanych 

z neutralnością węglową w 
przyszłości. 
      Zgodnie z podjętym zobo-
wiązaniem uzyskania neutralno-
ści węglowej Air Products anga-
żuje się w inicjatywę Science 
Based Targets Initiative (SBTi) 

– wiodącego na świecie projektu 
mobilizującego sektor prywatny 

Air Products przechodzi 

na czystą energię 
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do działań na rzecz klimatu. Z 
uwagi na fakt, że SBTi nie po-
siada obecnie wdrożonej meto-
dologii dla sektora chemicznego, 

Air Products zostanie członkiem 
Eksperckiej Grupy Doradczej, 

której celem będzie opracowanie 
ramowych wskaźników dla 
branży. Uczestnictwo w ustale-
niach z SBTi oraz zdefiniowanie 

jasnych wytycznych dla tego 

sektora to konieczne kroki w 

kierunku wdrożenia zobowiązań 
w odniesieniu do naukowo po-

twierdzonych celów. 
      Air Products angażuje się 
ponadto w działania na rzecz 
klimatu w całym łańcuchu war-
tości, dążąc do ograniczenia 
emisji z zakresu 3. Celem inicja-

tywy „Jedna trzecia do ‘30” jest 

zmniejszenie poziomu emisji z 

zakresu 3 o jedną trzecią do roku 
2030, przyjmując rok 2015 jako 
punkt odniesienia. Działanie to 
gwarantuje przejrzystość, jasne 
zobowiązania oraz spójność z 
wcześniej ogłoszonym celem 
dotyczącym emisji z zakresu 1 i 
2. 

      Firma Air Products przezna-

czyła dotychczas ponad 11 mld 
dolarów na bezemisyjne i nisko-
emisyjne projekty wodorowe 

napędzające transformację ener-
getyczną. Przyszłe korzyści dla 
klimatu wynikające z rozwija-
nych obecnie projektów wodoro-
wych, przy założeniu ich zasto-
sowania na rynku pojazdów cię-
żarowych, oznaczać będą elimi-
nację ponad 20 milionów ton 

CO2 rocznie. W całym okresie 
trwania tych projektów spodzie-
wane jest uniknięcie emisji po-
nad 500 milionów ton CO2e, co 
odpowiada poziomowi emisji 

generowanemu przez ponad 220 

mld litrów oleju napędowego 
używanego do napędzania po-
jazdów ciężarowych. Korzyści te 
wykraczają poza emisje, jakie 
mogą uzyskać klienci firmy 
dzięki zastosowaniu obecnych 
produktów i technologii Air Pro-
ducts. 

Hanna Dymek-Jara 
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      Zmiany klimatu stanowią 
olbrzymie obciążenie dla sys-
temu opieki zdrowotnej. We-

dług Światowej Organizacji 
Zdrowia co roku zanieczysz-

czenie powietrza przyczynia 

się do 4,2 mln przedwczesnych 
zgonów. Sektor medyczny też 
się do tego przyczynia, odpo-
wiadając za 4,4 proc. global-
nych emisji CO2 do atmosfe-

ry. W obecnym scenariuszu 

będą one ciągle rosnąć, by w 
2050 roku osiągnąć poziom 6 
gigaton rocznie. Koszty środo-
wiskowe i finansowe pokazują, 
że konieczna jest zielona 
transformacja w szpitalach. 

Niektóre z nich są jednak w 
takim stanie, że może je cze-
kać decyzja o zamknięciu. 
      Sektor ochrony zdrowia mu-

si przechodzić na zieloną ścież-

kę, docelowo nie ma innego pla-
nu. Natomiast ta droga będzie 
długa i wyboista. Dane zapre-
zentowane w raporcie „Zielone 
szpitale” UN Global Compact 
Network Poland, pokazują, że w 
Polsce co piąty szpital ma po-
wyżej 70 lat, a połowa została 
wybudowana w latach 60.–70. 

ubiegłego wieku. Tak więc to 
nie są placówki, które łatwo bę-
dzie transformować w zielonym 
kierunku – mówi dr hab. Iwona 

Kowalska-Bobko, profesor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
dyrektor Instytutu Zdrowia Pu-

blicznego, Wydział Nauk o 
Zdrowiu, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
      Dane przytaczane w raporcie 

wskazują, że większość szpitali 
odznacza się wysoką energo-
chłonnością, emitując średnio 
2,5 raza więcej gazów cieplar-

nianych niż inne budynki ko-
mercyjne. Wynika to z faktu, że 
na etapie projektowania budyn-

ków nie uwzględniono wydajno-
ści energetycznej, a liczba spe-
cjalistycznego wyposażenia wy-
maga dodatkowego zużycia 
energii i chłodzenia.  
      Infrastruktura szpitalna, któ-
rą mamy w Polsce, wskazuje, że 
na poziomie centralnym należa-
łoby podjąć jakieś decyzje doty-
czące jej modernizacji – ocenia 

prof. Iwona Kowalska-Bobko. – 

Czeka nas odpowiedź m.in. na 
pytanie, czy ta infrastruktura nie 

jest za duża, czy nie mamy za 
dużo łóżek szpitalnych, jak ją 
zmienić, jak konsolidować do-
stępność do świadczeń zdrowot-
nych w dużych ośrodkach miej-
skich. Przykładem jest wojsko-
wy szpital w Krakowie, który 
mieści się w centrum miasta i 

Zielona transformacja w szpitalach 

to odległa przyszłość 
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ma około 100 lat. To jest czas na 
to, żeby się zastanowić, czy nie 
powinien zostać zamknięty. Bio-
rąc pod uwagę wystarczającą 
dostępność szpitali i łóżek na 
terenie miasta, jestem przekona-

na, że nie byłoby to aż takie złe 
rozwiązanie. W Bytomiu na jed-
nej ulicy są trzy szpitale, więc 
pytanie, czy nas stać na to, żeby 
utrzymywać tak rozbudowaną, 
kosztowną infrastrukturę, np. nie 
zamieniając jej na jeden nowo-
czesny szpital spełniający wa-
runki zielonego szpitala na 

obrzeżach miasta. 
      Zielony szpital to taki, który 
promuje zdrowie publiczne i 

zabezpiecza interesy zdrowotne 

lokalnej populacji, a z drugiej 

strony zmniejsza swój wpływ na 
środowisko dzięki właściwemu 
zarządzaniu, zrównoważonym 
łańcuchom dostaw i poprawie 
efektywności energetycznej. Do 
najważniejszych inicjatyw i in-
westycji, które mogą zazielenić 
placówkę medyczną, należą ter-
momodernizacja, wymiana prze-

starzałych źródeł ciepła, stolarki 
okiennej i drzwiowej, instalacja 

odnawialnych źródeł i magazy-
nów energii, zielone otoczenie, 
odpowiedni recykling odpadów i 
zmiana w łańcuchach dostaw. 
Jak wynika z raportu „Zielone 

szpitale”, opracowanego przez 
UN Global Compact Network 

Poland we współpracy z firmą 
Philips, aż 71 proc. całkowitych 
emisji gazów cieplarnianych w 
sektorze opieki zdrowotnej po-

chodzi z łańcucha dostaw, czyli 
m.in. produkcji i transportu le-

ków, urządzeń medycznych, 
jedzenia i wyposażenia dla szpi-
tali. 

      Więcej na newsreia.pl 
 

Redaktor 
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      Testy nowego drona oraz 

jego możliwości techniczne są 
owiane tajemnicą. Z informa-
cji przekazanej przez koncern 

Airbus wynika, że w Stanach 
Zjednoczonych testowany jest 

Zephyr S. Dzięki zastosowaniu 
unikatowych rozwiązań może 
on latać 16 kilometrów nad 

ziemią przez ponad miesiąc 
bez konieczności lądowania. 
      W ocenie ekspertów wojsko-
wych to może być prawdziwy 
przełom techniczny. Konstruk-

Ciąg dalszy ze s.1 

Dron, który może latać 

50 dni bez lądowania 
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      W lipcu oficjalnie uruchomio-

no dwie nowe stacje II linii metra 

– Ulrychów i Bemowo. Choć me-
tro to jedna z bardziej oczekiwa-

nych inwestycji w kraju, w dysku-

sji o tym środku transportu naj-
większą uwagę przykłada się do 
samego wyglądu stacji i projektu 
architektonicznego. Dziś nato-
miast przyjrzymy się projektowa-
niu metra z innej strony. O tym, 

jakie wyzwania stoją przed inży-
nierami, opowiada Marcin Prze-

piórka, członek zarządu ILF Pol-
ska – firmy zaangażowanej w 
projektowanie większości stacji 
warszawskiego metra.  
      Fakt, jak dużym zainteresowa-
niem cieszy się temat rozwoju me-
tra, jest oczywisty. To gorący news 
zarówno dla biznesu – poprzez 

zwiększenie atrakcyjności poszcze-
gólnych lokalizacji, jak i dla miesz-
kańców – przez lepszą dostępność 
poszczególnych obszarów, mniejsze 

zanieczyszczenie powietrza czy 

redukowanie natężenia ruchu. Z 
projektowaniem wiąże się jednak 
wiele trudności.  
      Prace nad planowaniem II linii 

metra były skomplikowane przede 
wszystkim ze względu na trudne 
warunki geologiczno-inżynierskie i 
hydrologiczne. To silnie zurbanizo-

wany teren, z bardzo ruchliwymi 

ulicami, zwartą tkanką miejską, a 
do tego oczywiście z Wisłą. Projek-
towanie trasy musiało uwzględniać 
wszystkie te czynniki. nie zapomina-

jąc o najważniejszym, że metro ma 
przede wszystkim służyć ludziom 
jako środek transportu – przyznaje 

Marcin Przepiórka, członek zarządu 
ILF Polska.  

      Podczas projektowania metra 

konieczne jest dokładne rozpozna-
nie podłoża, czasami nawet na głę-
bokości większej niż 50 metrów. 
Same prace wykonawcze również 
nie były łatwe – chociażby ze 
względu na lokalizację placu budo-

wy czy przekładanie instalacji pod-
ziemnych.  

      Mówiąc o metrze, zwłaszcza w 
kontekście nowych odcinków, za-
zwyczaj zwraca się uwagę na to, co 
widać: architekturę i wystrój wnę-
trza stacji. Tymczasem ogromna 

praca stoi za tym, co niewidoczne. 

To odpowiednie wytyczenie trasy, 

projekt koncepcyjny i wykonawczy, 

projektowanie odwodnienia, anali-

za stateczności dna wykopu, praca 
maszyny drążącej tunele czy nawet 
samo uzyskanie pozwolenia na bu-

dowę pod tak gęstą tkanką miejską. 
Podróżując na co dzień metrem 
widzimy tylko część tego skompliko-
wanego i nowoczesnego środka 
transportu jakim jest metro w War-

szawie. Pasażerowie nie widzą 
ogromu instalacji elektrycznych, 

energetycznych, teleinformatycz-

nych, sanitarnych z jakich składa 
się choćby najprostsza stacja. Do-
dajmy do tego skomplikowane wen-

tylacje, systemypożarowe, gaszenia 

 

Projektowanie metra 

jest wyzwaniem dla inżynierów 

torzy koncernu Airbus Military 

opracowali innowacyjne rozwią-
zanie pozwalające na zamonto-
wanie w dronach ultra wydaj-

nych powłok pochłaniających 
energię słoneczną. Dzięki temu 
możliwe jest zasilanie urządze-
nia w godzinach nocnych przez 

kolejne dziesiątki dni pracy w 
powietrzu. 

      Testy prowadzone były w 
Stanach Zjednoczonych w bazie 

Yuma Proving Ground od 15 

czerwca tego roku i dały znako-
mite wyniki. Producent poinfor-

mował, że dron rozpoczął pracę 
i przez niemal miesiąc przekazy-
wał bez przerwy dane zbierane 
przez urządzenia pokładowe do 
centrum analitycznego. 

      Z krótkiego, ogólnie dostęp-
nego opisu technicznego wyni-

ka, że dron Zephyr S ma 25 me-
trów i waży około 75 kilogra-
mów. Jego zaletą jest to, że mo-
że latać na wysokości 16 tysięcy 
metrów na ziemią, przez co jest 
bardzo trudny do wykrycia. Wy-

posażony jest w zestaw czujni-
ków, kamer i radarów, a dzięki 
nadajnikowi GPS jego aktualne 

położenie może być określone z 
dokładnością do 500 metrów. 
      Nie ujawniono na czym po-

lega zastosowany system pobie-

rania i magazynowania energii 

pozwalającej na tak długą prace 
bez konieczności zawijania do 
bazy. 

      Przewagą drona Zephyr jest 
bez wątpienia cena i możliwość 

czasowego, sterowanego punk-

towego wykorzystania. Dzięki 
temu wygrywa rywalizację z 
klasycznymi satelitami szpie-

gowskimi wykorzystywanymi 

przez wojsko. 

      Obecnie trwają testy przy-
datności tego urządzenia dla 
armii amerykańskiej w bazie 
lotniczej w Arizonie. Nie jest 

wykluczone, że Zephyr pobije 
kolejny rekord i przez 50 dni 

będzie latać w powietrzu. Po 
zakończeniu fazy próbnej możli-
wa jest produkcja ultra drona na 

potrzeby wyposażenia wojska 
NATO. 

Redaktor 
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gazem, podtrzymania zasilania czy 

prowadzenia pociągu to zrozumie-
my, dlaczego metro projektuje i 

buduje się tyle czasu. Do tego dużo 
dzieje się na powierzchni, zapew-
niamy skomunikowanie stacji, drogi 

ewakuacyjne, dojazd służb serwiso-
wych i ratunkowych, dbamy o zie-

leń. Metro musi być przede wszyst-
kim bezpieczne, przyjazne dla mie-

szańców i środowiska oraz zachę-
cać na wszelkie sposoby do jak naj-
częstszego korzystania z komunika-
cji miejskiej – dodaje Przepiórka.  
      Inwestycja w metro, choć kosz-
towna i angażująca wielu specjali-
stów z wielu dziedzin, jest trwałym 
podniesieniem jakości życia miesz-
kańców. ILF Polska swoje pierwsze 
prace nad projektem metra rozpo-

czął w 2007 roku, a dziś może się 
pochwalić udziałem w projektowa-
niu 18 z 21 stacji II linii metra.  

(PK) 
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      Polskie Sieci Elektroenerge-

tyczne S.A. rozwijają program 
dostaw inwestorskich, w ramach 

którego zakupiona zostanie apa-
ratura i urządzenia niezbędne do 
rozbudowy i eksploatacji sieci 

przesyłowej najwyższych napięć. 
Spółka prowadzi lub przygotowu-
je w tym celu aż 25 postępowań 
przetargowych, w ramach któ-
rych planuje wydać około 2,7 mld 
zł. 
      W maju i czerwcu br. PSE S.A. 

ogłosiły trzy przetargi o łącznej 
wartości ponad 39 mln zł. Zamó-
wienia dotyczyły dostaw zabezpie-
czenia pola dla rozbudowywanej 

stacji elektroenergetycznej Rożki w 
woj. mazowieckim, systemów ste-
rowania i nadzoru oraz dostaw wy-

łączników na potrzeby linii 400 kV 
relacji Mikułowa – Świebodzice. 
Zakończenie postępowań planowa-
ne jest na III i IV kwartał br. 
      W czerwcu PSE S.A. zakupiły 
także dwa autotransformatory o 
mocy 160 MVA i 500 MVA do 

stacji elektroenergetycznej Chełm. 
Dostawę zrealizowały odpowiednio 
firmy EthosEnergy Poland S.A. i 

Hitachi Energy Poland S.A. Rozbu-

dowa stacji Chełm jest dofinanso-
wana z funduszy POIiŚ 2014-

2020  w ramach projektu „Budowa 
linii Chełm-Lublin Systemowa 

wraz z rozbudową stacji w tym 
ciągu liniowym”. 
      W ramach programu dostaw 

inwestorskich PSE S.A. rozstrzy-

gnęły dotychczas 10 postępowań na 
łączną kwotę 900 mln zł. Wybrano 

w nich dostawców m.in. wyłączni-
ków, przewodów fazowych, zabez-
pieczeń pola, autotransformatorów i 
dławików. Sześć kolejnych projek-
tów o wartości 480 mln zł jest na 
etapie przetargu, a dziewięć o łącz-
nej wartości 1,3 mld zł jest w fazie 
przygotowania. Dotyczą one zaku-
pu m.in. systemów kablowych, wy-
łączników, przekładników i prze-
wodów. 
      PSE wyłączyły zakupy i dosta-
wy aparatury sieciowej z zakresu 

umów z wykonawcami projektów 
inwestycyjnych. Są one kupowane 
bezpośrednio od producentów lub 
dostawców. W ten sposób spółka 
zamierza poprawić jakość dostaw i 
zapewnić lepszą kontrolę realizacji 
zamówienia oraz – dzięki efektowi 
skali – uzyskać korzystniejsze wa-

 

2,7 mld zł na aparaturę i urządzenia 

do rozwoju sieci przesyłowej  
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      Laboratorium chemiczne 

Katedry Technologii Chemicz-

nej, Organicznej i Petrochemii 

na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach przeszło metamorfozę. 
W ramach projektu COLOR-

FUL COMMUNITIES® pra-

cownia została w całości wyre-
montowana i wyposażona w 
nowe meble i sprzęty laborato-
ryjne. Dodatkowo, dzięki mu-
ralom, wnętrze zyskało nowe 
kolory. Projekt renowacji la-

boratorium rozpoczął się w 
2017 i realizowany był w kilku 
etapach. Łączna wartość inwe-
stycji wyniosła 420 tys. zł, a jej 
fundatorem była firma PPG, 
która od lat współpracuje z 
Uczelnią na różnych polach. 

 

Laboratorium Politechniki Śląskiej 
w kolorowych barwach 

runki zakupu bezpośrednio u do-
stawców. W zakresie dostaw znaj-
duje się również aparatura niezbęd-
na do bieżącej eksploatacji Krajo-
wego Systemu Elektroenergetycz-

nego. 

      Dzięki programowi dostaw in-
westorskich PSE zyskały możli-
wość budowania bezpośrednich 
relacji z producentami i kształtowa-
nia ich oferty pod kątem potrzeb 
spółki. Centralizacja zakupów po-

zwala również operatorowi na ujed-
nolicenie stosowanych rozwiązań 
technicznych oraz lepsze zarządza-
nie zamówionym asortymentem. 
      Program dostaw inwestorskich 

jest korzystny także dla wykonaw-
ców realizujących projekty na zle-
cenie PSE. Pozwala np. na obniże-
nie kosztów związanych z zakupem 
i magazynowaniem aparatury, a 

wszelkie ryzyka związane z dostęp-
nością asortymentu, terminami do-

staw i dopasowaniem rozwiązań 
technicznych przenosi na zamawia-

jącego. 
PSE.pl 

Redaktor 
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      Wieloletnia współpraca z 
firmą PPG obejmuje zarówno 
obszar dydaktyczny, jak i ba-

dawczy. 

Ta kooperacja jest dla nas bar-

dzo ważna, nie tylko ze względu 
na wsparcie finansowe. Cieszy-

my się, że dzięki wspólnemu 
działaniu nasza uczelnia ma 
możliwość uczestnictwa w tzw. 
edukacji nieformalnej. Program 

Colorful Communities jest nie-

zwykle inspirujący. Daje możli-
wość do integracji, a w efekcie 
stworzenia nowoczesnej i przy-

jaznej przestrzeni, która na lata 
posłuży studentom – mówi, dr 

hab. inż. profesor Politechniki 
Śląskiej, Beata Orlińska, kie-

rownik Katedry Technologii 

Chemicznej, Organicznej i Pe-

trochemii. 

Remont laboratorium na Poli-

technice Śląskiej – współpraca 
uczelni i firmy PPG 

      PPG w swojej strategii zo-

bowiązuje się do aktywnych 
działań na rzecz zrównoważone-
go rozwoju. Firma od rozpoczę-
cia działalności realizuje tę zasa-
dę, także poprzez zaangażowa-
nie w kwestie społeczne i wspie-
ranie ważnych, perspektywicz-
nych inicjatyw. W tym celu PPG 

współpracuje z godnymi zaufa-
nia partnerami, wnoszącymi 
właściwą wiedzę merytoryczną i 
doświadczenie. 
      Głównym celem dofinanso-
wania uczelni przez PPG we 

wcześniejszych latach było do-
posażanie laboratoriów w ra-
mach działań wspierających 
rozwój STEM. Dotacja na lata 
2020-2022 przeznaczona została 
na remont jednego z najgorzej 

wyglądających laboratoriów, w 
którym docelowo znalazły się 
ufundowane wcześniej sprzęty – 

mówi Magdalena Olszewska, 

Corporate Communications and 

PR Manager, PPG & Tikkurila. 

      Finalnym elementem gliwic-

kiego projektu było wspólne 
malowanie murali przez pra-

cowników-wolontariuszy z fir-

my PPG oraz przedstawicieli 

uczelni. Do ich wykonania uży-
to farb SIGMA COATINGS™ 
oraz DEKORAL® Professional 

– serii wyrobów opracowanych 
z myślą o profesjonalnych wy-
konawcach, które dzięki zaa-
wansowanym rozwiązaniom 
gwarantują doskonałą ochroną 
oraz trwałość powłoki. Prace 
nadzorowała artystka Magdale-
na Kapela. 

      Zależało mi, aby finalnie 
stworzyć projekt, który będzie 
inspirował młodych chemików 
do działania 

i twórczej pracy, a jednocześnie 
wpisywał się w atmosferę miej-
sca. Dlatego na muralach poja-

wiły się elementy wyposażenia 
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pracowni. Intensywne barwy, 

duże formy i szerokie kąty dodat-
kowo wpływają 

na pobudzenie wyobraźni. Po-
mocne w realizacji zamysłu arty-
stycznego były specjalnie wyse-
lekcjonowane farby PPG. Farby 

mają bardzo mocny pigment, to 
bardzo ważne z uwagi na jakość 
pracy i finalnego odbioru – ko-

mentuje Magdalena Kapela. 

      Stworzenie murali na uczelni 

wpisało się w kampanię „New 
Paint for a New Start”, dedyko-
waną placówkom edukacyjnym, 
a będącą częścią globalnego pro-
gramu PPG Colorful Communi-

ties. W ramach projektu, tylko w 

lipcu br. pomalowanych zostało 
25 szkół na całym świecie. Ce-
lem akcji jest ułatwienie ucz-
niom i studentom powrotu do 

nauki stacjonarnej po pandemii. 

      Wysiłki PPG oraz Fundacji 
PPG na rzecz globalnego zaan-

gażowania społeczności mają na 
celu wnoszenie kolorów do spo-
łeczności na całym świecie. W 
2021 roku firma PPG zainwesto-

wała 13,3 miliona dolarów, 
wspierając setki organizacji w 
ponad 40 krajach. Inwestując w 
możliwości edukacyjne, PPG 
pomaga rozwijać wykwalifiko-

waną siłę roboczą i rozwijać 
przyszłych innowatorów w dzie-
dzinach związanych z powłoka-
mi i produkcją. Ponadto, firma 
umożliwia swoim pracownikom 
wpływanie na sprawy, które są 
dla nich ważne, poprzez wspie-
ranie ich wysiłków wolontariac-
kich i darowizn na cele charyta-

tywne.  

      Więcej informacji na com-

munities.ppg.com 
 

Redaktor 

 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Nowotwory skóry są jed-
nym z najczęściej spotykanych 
nowotworów. Największym 
ryzykiem zachorowania obcią-
żone są osoby, które podczas 
wakacji intensywnie się opala-
ją, a ich skóra była narażona 
na częste poparzenie przez 
słońce. Naukowcy szukają no-
wych metod leczenia dla cho-

rych na nieoperacyjne nowo-

twory skóry.  
      Nadal pokutuje mit, że słoń-
ce to samo zdrowie, ponieważ 
bez niego nie ma witaminy D. 

W Polsce wystarczy 15-

minutowy spacer w letni dzień, 
by organizm wytworzył odpo-
wiednią dawkę tej witaminy. 
Nadmiar promieniowania sło-
necznego uszkadza skórę, oczy i 
osłabia działanie układu odpor-
nościowego. Najgroźniejsze 
skutki opalania, to rak skóry i 
katarakta. Ultrafiolet uszkadza 

komórkowe DNA. Uszkodzenie 
to może być wielokrotnie po-

wielane w wyniku czego po-

wstaje trwała mutacja. Jeśli ta 
zmiana zajdzie w genie związa-

nym z procesem karcynogenezy, 

wówczas komórka zamienia się 
w komórkę nowotworową. 

Nowotwory skóry: 

zdrowiej pozostać w cieniu 

https://communities.ppg.com/
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      Z inicjatywy Agencji Ba-

dań Medycznych 25 lipca zor-
ganizowano w Warszawie spo-

tkanie, w którym udział wzięli 
przedstawiciele sektora ochro-

ny zdrowia z ośmiu państw 
Europy Środkowo-

Wschodniej oraz przedstawi-

ciele największych globalnych 
firm należących do inicjatywy 
Warsaw Health Innovation 

Hub (WHIH). 
      Celem warsztatu zatytułowa-
nego „Współpraca publiczno-

prywatna na rzecz innowacji w 

opiece zdrowotnej Europy Środ-
kowo-Wschodniej” było zapo-
czątkowanie rozmów na temat 
powołania regionalnej platformy 
współpracy, której celem będzie 
tworzenie innowacyjnych roz-

wiązań mających na celu popra-
wę i zwiększanie efektywności 
systemów opieki zdrowotnej 
naszego regionu przy udziale 

partnerstw publiczno-

prywatnych. Spotkanie było 
okazją do podzielenia się z pań-
stwami zainteresowanymi na-

wiązywaniem współpracy do-
świadczeniami z projektów rea-
lizowanych w ramach powstałej 
w zeszłym roku inicjatywy War-
saw Health Innovation Hub. 

      Współpraca z szeroką gamą 
interesariuszy publicznych i pry-

watnych, na poziomie krajowym 

i międzynarodowym, jest szansą 
dla naszego regionu na dokona-

nie dużego skoku rozwojowego, 
mającego znaczący wpływ na 
wzmacnianie systemów opieki 
zdrowotnej w Europie Środkowo
-Wschodniej  – podkreślał pre-
zes Agencji Badań Medycznych, 
dr hab. n. med. Radosław 
Sierpiński, który był gospoda-
rzem spotkania. 

      Prezes ABM podkreślał, że 
globalny kryzys zdrowotny wy-

wołany pandemią COVID-19 

oraz kolejne wstrząsy związane 
z rosyjską agresją na Ukrainę, 
prowadzą do dalszego osłabie-
nia systemów opieki zdrowotnej 
w naszym regionie, w tym za-

kłócania łańcuchów dostaw nie-
zbędnych do zapewnienia bez-
pieczeństwa lekowego naszych 
krajów. Zdaniem Prezesa Sier-
pińskiego bliska współpraca 
podmiotów sektora publicznego 
i prywatnego w ramach regionu 

Europy Środkowo-Wschodniej 

może wpłynąć pozytywnie na 
przeciwdziałanie nowym zagro-
żeniom w przyszłości. 
      Spotkanie odbyło się w for-
mule hybrydowej i wzięli w nim 
przedstawiciele Chorwacji, 

Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, 
Rumunii i Słowacji. Głos zabrał 
również wiceminister zdrowia 
Republiki Czeskiej, Jakub Dvo-

racek, który przedstawił priory-
tety czeskiej prezydencji w UE 

w obszarze polityki zdrowotnej. 

Inicjatywa regionalna 

w obszarze zdrowia 

By rak pozostał w cieniu 
      Naukowcy z Narodowego 

Instytutu Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie– Państwo-
wego Instytutu Badawczego w 

Warszawie prowadzą akademic-
kie badanie kliniczne 2 fazy ma-

jące na celu ocenę bezpieczeń-
stwa i aktywności klinicznej 
balstilimabu w monoterapii u 

pacjentów z zaawansowanym/
przerzutowym rakiem skóry 
niebędącym czerniakiem 
(AGENONMELA). Badanie 

dedykowane jest chorym na nie-

operacyjne/rozsiane nowotwory 

skóry (NMSC). 
      Problemem klinicznym i 

społecznym dla chorych jest 
postępująca destrukcja tkanek 
skóry głowy, karku, czy tułowia, 

a rozległe rany z owrzodzeniami 
skutkują cierpieniem i bardzo 
niską jakością życia chorych. 
Badanie AGENOMELA daje 

możliwość zastosowania terapii 
eksperymentalnej u tych cho-

rych, w szczególności niepowo-
dzenia leczenia standardowego 

– tłumaczy prof. Iwona Ługow-
ska, główny badacz i kierownik 
projektu AGENONMELA. 

      Realizacja badania jest moż-
liwa dzięki środkom finanso-
wym przekazanym przez Agen-

cję Badań Medycznych oraz 
współpracy z amerykańską fir-
ma farmaceutyczna Agenus Inc, 

która bezpłatnie przekazała lek 
badany (Balstilimab) na rzecz 

chorych w Polsce. Prowadzenie 

klinicznych badań akademickich 

– jak informuje prof. Iwona Łu-
gowska, kierownik projektu 

AGENONMELA – jest z jednej 

strony wyzwaniem dla badacza, 

ale jednocześnie daje ogromną 
satysfakcję, ponieważ przedmiot 
badań akademicki najczęściej 
nie jest w kręgu zainteresowania 
przemysłu farmaceutycznego a 
jest na rzeczywistą potrzebę 
kliniczną. Badanie AGENOME-
LA będzie prowadzone w Insty-
tucie w Warszawie do 2024 ro-

ku. 

Redaktor 

 

                   Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Zwyrodnienia siatkówki są 
jedną z głównych przyczyn 
ślepoty na świecie – niektóre 
mają podłoże genetyczne. Mu-
tacje powodujące śmierć foto-
receptorów są dobrze znane, 
ale patofizjologii w obrębie 
siatkówki i na drodze wzroko-
wej do tej pory nie udawało się 

rozszyfrować we wczesnych 
stadiach choroby. 
      Autorzy publikacji w 

„eNeuro” przyjrzeli się funk-
cjom wzrokowym siatkówki, 
śródmózgowia i kory wzroko-
wej. Autorami pracy są: Henri 
Leinonen, David C. Lyon, 

Krzysztof Palczewski i Andrzej 

Foik z Międzynarodowego Cen-
trum Badań Oka (ICTER). 
      „Badania te mają ogromną 
wagę, bo mogą doprowadzić do 
opracowania nowych metod dia-

gnostycznych chorób oczu po-
wodujących ślepotę” – podkre-

ślono w informacji prasowej, 
przesłanej serwisowi Nauka w 
Polsce przez IChF PAN. 

Nowy sposób walki 

z retinopatią barwnikową 

      Partnerem warsztatów było 
EIT Health InnoStars (część Eu-
ropejskiego Instytutu Technolo-

gicznego) stanowiąca sieć naj-
bardziej innowacyjnych i rozwo-

jowych przedsięwzięć branży 
zdrowia. Zrzesza firmy komer-

cyjne, placówki badawcze, 
uczelnie wyższe i centra rozwo-
jowe. 

      Rozmowy o powołaniu środ-
kowoeuropejskiej sieci współ-
pracy będą kontynuowane m.in. 
podczas Forum Ekonomicznego 

w Karpaczu.   

(ABM) 

 

                   Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      „Stwierdziliśmy, że układ 
wzrokowy adaptuje się do utraty 
fotorecepcji poprzez zwiększe-
nie czułości, ale jednocześnie 
staje się szkodliwie nadpobudli-
wy. Zrozumienie tego mechani-

zmu może doprowadzić do tera-
peutycznej ochrony i przywró-
cenia widzenia” – mówi dr Foik, 
cytowany w materiale praso-

wym. 

      Skąd się biorą zwyrodnienia 
siatkówki? Zwyrodnienia siat-
kówki to szereg chorób oczu, 
którym towarzyszy degradacja 
siatkówki (utrata funkcji fotore-
ceptorów). Najczęstszymi posta-
ciami zwyrodnień siatkówki jest 
zwyrodnienie plamki żółtej 
(AMD; Age-Related macular 

Degeneration) i retinopatia 

barwnikowa (RP; Retinitis Pig-

mentosa). Stanowią one całko-
wite przeciwieństwa, bo w przy-
padku AMD dochodzi do utraty 

widzenia centralnego, a podczas 

retinopatii barwnikowej chory 

przestaje widzieć obwodowo. 
      Siatkówka jest światłoczułą 
warstwą wyściełającą wnętrze 

oka, w której znajdują się foto-
receptory (czopki i pręciki), wy-
łapujące światło i przekształca-
jące ją w impulsy elektryczne, 
które nerwem wzrokowym są 
przekazywane do mózgu. Tak 
widzimy świat. Centralną czę-
ścią siatkówki jest plamka żółta, 
czyli obszar o średnicy ok. 5 
mm, w którym znajduje się naj-
więcej fotoreceptorów – czop-

ków. To właśnie plamka żółta 
odpowiada za najostrzejsze wi-

dzenie. 

      Zwyrodnienie plamki żółtej 
(AMD) to choroba, w której 
dochodzi do postępującego obu-
mierania fotoreceptorów skupio-
nych w plamce żółtej. Skutkuje 
to pogorszeniem widzenia cen-

tralnego oraz zniekształceniem 
obrazu. AMD jest uznawane za 

najczęstszą przyczynę nieodwra-
calnej utraty wzorku po 50. roku 

życia. Dlatego właśnie bardzo 
ważne jest jak najwcześniejsze 
zdiagnozowanie AMD, bo 

wdrożenie odpowiedniego le-
czenia daje szanse na zahamo-

wanie postępu choroby. 

      Z kolei retinopatia barwni-

kowa (RP) to dziedziczona cho-

roba siatkówki oka, która często 
wchodzi w skład zespołów ge-
netycznych. Podczas jej rozwo-

ju, w dnie oka pojawiają się sku-
piska barwnika (początkowo 
niewielkie), które z czasem za-
gęszczają się, uniemożliwiając 
prawidłowe widzenie. Choroba 
ta jest niezwykle podstępna i 
wielu doświadczonych okuli-
stów ma problemy z jej prawi-
dłowym zdiagnozowaniem. 
Chorym na retinopatię barwni-
kową często pozostaje jedynie 
widzenie „tunelowe”, czyli 
ograniczone widzenie centralne, 

które z czasem się pogarsza. 
Niestety, nie ma skutecznych 

sposobów leczenia retinopatii 
barwnikowej, choć na świecie są 
testowane eksperymentalne tera-

pie genowe. 

      W ramach swojej pracy mię-
dzynarodowy zespół uczonych 
podejrzał procesy zachodzące 
we wczesnym stadium retinopa-

tii barwnikowej. Naukowcy wy-

korzystali różne techniki dia-
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gnostyczne – elektroretinografię 
(ERG), pomiar odpowiedzi op-

tomotorycznej (OMR), wywoła-
ne potencjały wzrokowe (VEP) 
oraz elektrofizjologię pojedyn-
czych neuronów w pierwotnej 
korze wzrokowej (V1) u myszy 

RhoP23H/WT, będących zwie-
rzęcym modelem retinopatii 
barwnikowej. 

      Badano gryzonie, które po-
dzielono na dwie grupy: młode 
(miesięczne) i dorosłe 
(trzymiesięczne). Odnotowano 
zauważalną nadwrażliwość na 
światło (30 proc. wyższe warto-
ści ERG) i nadpobudliwość 
wzrokową w korze nowej u 
wszystkich myszy RhoP23H/

WT – efekt był jednak bardziej 
widoczny w przypadku zwierząt 
młodych. 
      „Nasze dane sugerują, że we 
wczesnym okresie RP droga 

wzrokowa ulega nadpobudliwo-

ści. Może to mieć zarówno kom-
pensacyjne, jak i szkodliwe kon-

sekwencje dla zachowania 

wzrokowego. Dalsze badania 

nad mechanizmami nadpobudli-

wości są uzasadnione, ponieważ 
mogą one prowadzić do inter-
wencji terapeutycznych w RP” – 

dodaje dr Foik. 

      W informacji prasowej pod-

kreślono, że pełne zrozumienie 
retinopatii barwnikowej daje 

większe szanse na zahamowanie 

postępu choroby. Wcześniejsze 
badania wykazały, że bardzo 
duże dobowe dawki witaminy A 
(15 000 IU/d) mogą spowolnić 
postęp RP o około 2 proc. rocz-
nie, ale taką interwencję trzeba 
dobrze przemyśleć, bo witamina 
A nie jest obojętna dla naszej 
wątroby. Dzięki badaniom, w 
których brał udział dr Foik, w 
przyszłości możliwe będzie 
określenie, kto jest w grupie 
ryzyka RP, zanim choroba za-

cznie się ujawniać. (PAP) 
IChF PAN, dr Karol Karnowski 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

  
      Prezydent RP Andrzej Duda 

podpisał przepisy ważne dla 
konsumentów i przedsiębior-
ców, które gwarantują możli-
wość posługiwania się gotówką. 
Od samego początku zwolenni-
kiem tego rozwiązania był wice-
minister sprawiedliwości Marcin 
Warchoł.  
      To dobra wiadomość. Do-
stęp do gotówki zapewnia bez-
pieczeństwo obywatelom, któ-
rzy mogą kupić towary, zapłacić 
za usługi bez konieczności za-
kładania konta czy korzystania z 
karty płatniczej – powiedział na 
dzisiejszej (18 sierpnia br.) kon-

ferencji prasowej wiceminister 

Marcin Warchoł.  
       Zwrócił uwagę, że w przed-
dzień wejścia w życie ustawy 
pojawiły się w mediach  nie-

prawdziwe informacje, że po raz 
pierwszy w historii zostaną 
wprowadzone limity gotówki 
dla konsumentów i przedsiębior-

ców. – Informacje o rozwiąza-
niach, które dziś wchodzą w 
życie, powinny być jak najsze-
rzej kolportowane. Tak, by nie 

dochodziło do manipulacji – 

podkreślił Marcin Warchoł. 
       Jak zauważył szef Gabinetu 
Politycznego w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Marcin Sła-
wecki, pandemia, wojna na 

Ukrainie, klęski żywiołowe spo-
wodowały, że ludzie wracają do 
gotówki. – Chcą mieć poczucie 
stabilności i bezpieczeństwa, 
więc trzymają w domu pienią-
dze, które pozwalają im na do-
konywanie codziennych transak-

cji – powiedział. 
      Naszym rozwiązaniem po-
magamy małym i średnim 
przedsiębiorcom, a przede 
wszystkim gwarantujemy bez-

pieczeństwo finansowe konsu-
mentom – ocenił Marcin Sła-
wecki. 

       Od 1 stycznia 2023 r. miały 
obowiązywać przepisy zabrania-

jące konsumentom płatności 
gotówkowych w transakcjach z 
przedsiębiorcami przekraczają-
cymi 20 tys. zł. Natomiast w 
transakcjach między przedsię-
biorcami limit miał być nie wyż-
szy niż 8 tys. zł. Wejście w ży-
cie takich rozwiązań znacznie 
utrudniłoby funkcjonowanie 
konsumentom oraz przedsiębior-
com.  

      Przepisy popierane przez 

wiceministra Marcina Warchoła 
sprawiły, że w przyszłym roku 
nadal będą obowiązywały obec-
ne zasady, ułatwiające funkcjo-
nowanie konsumentom oraz 

przedsiębiorcom.  
  

Nie będzie 

dodatkowych limitów 
     W transakcjach między kon-
sumentem, a przedsiębiorcą nie 
zostanie wprowadzony limit dla 

transakcji gotówkowych. Z kolei 
w transakcjach zawieranych 

między przedsiębiorcami limit 

 

Minister Sprawiedliwości broni praw 

konsumentów i interesu przedsiębiorców 
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zostanie utrzymany na poziomie 

15 tys. zł. Wiceminister Marcin 
Warchoł zapowiada, że zgodnie 
z jego inicjatywą takie rozwią-
zania  będą obowiązywały rów-
nież w 2024 r.  
      Gdyby nie udało się wpro-
wadzić tych przepisów, konsu-
mentom oraz przedsiębiorcom 
ograniczono by dokonywa-

nie  rozliczeń gotówkowych.  
  

Ułatwienia dla konsumentów 
oraz przedsiębiorców 

      Ustawowy obowiązek nakła-
dany na konsumenta  dokony-

wania transakcji powyżej 20 tys. 
zł wyłącznie w formie bezgo-

tówkowej oraz zmniejszenie 
limitów dla przedsiębiorców 
byłby ukłonem w stronę sektora 
bankowego i firm pośredniczą-
cych w transakcjach bezgotów-
kowych. Rozwiązanie to często 
wymuszałoby na stronach trans-
akcji założenie i posiadanie ra-
chunku bankowego, co w konse-

kwencji oznaczałoby ponoszenie 
dodatkowych kosztów związa-
nych z prowadzeniem rachunku. 

  

Konstytucyjna ochrona 
     Informacje dotyczące obywa-
teli chroni Konstytucja RP. 

Przepisy art. 51 ust. 2, art. 47 i 

art. 76 ustawy zasadniczej mó-

wią, że władze publiczne nie 
mogą pozyskiwać, gromadzić i 
udostępniać innych informacji o 
obywatelach niż niezbędne w 
demokratycznym państwie 
prawnym, a  każdy ma prawo do 
ochrony prawnej życia prywat-
nego, rodzinnego, czci i dobrego 

imienia oraz do decydowania o 

swoim życiu osobistym. Limito-
wanie konsumentom możliwości 
pozostania anonimowymi przy 

dokonywaniu zakupów należy 
postrzegać jako  ograniczanie 

wolności jednostki. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Pełnomocnik Rządu ds. 
Praw Człowieka, wiceminister 
sprawiedliwości Marcin War-
choł złożył do Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie zawia-
domienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa z art. 194 i 
art. 238 Kodeksu karnego przez 

stowarzyszenie „Biuro Obrony 
Praw Dziecka”. Chodzi o dys-
kryminowanie uczestników obo-
zu „Oaza Nowego Życia” oraz 
zawiadomienie organów ściąga-
nia o przestępstwie, choć organi-
zatorzy oazy go nie popełnili. 
  

      Jak napisał wiceminister 
sprawiedliwości, wśród podsta-
wowych praw gwarantowanych 

przez Konstytucję RP i prawo 
międzynarodowe jest wolność 
wyznania. Zapewnia ona miesz-

kańcom naszego kraju swobodne 
wykonywanie obrzędów i prak-

tyk religijnych. Prawo to doty-

czy też wyznawców religii 
rzymsko-katolickiej, której wier-
ni stanowią zdecydowaną więk-
szość obywateli Polski. Także z 
orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka wy-
nika, że na państwie ciąży obo-
wiązek zapewnienia pokojowe-
go współistnienia wszystkich 
religii oraz osób nieutożsamiają-
cych się z żadną religią. 
  

      Tradycja katolicka od wie-

ków wprowadza liczne obrzędy i 
praktyki o charakterze symbo-

licznym. Są wśród nich towarzy-
szące modlitwie i refleksji nad 
prawdami wiary inscenizacje 

teatralne w formie pantomim - 

część ruchu oazowego. Polegają 
one m.in. na dobrowolnym wią-
zaniu rąk uczestnikom spotka-
nia, co ma symbolicznie obrazo-

wać więzy grzechu, ograniczają-
ce swobodę człowieka.  
  

      Tak było na obozie w Tyl-
manowej, gdzie w sierpniu br. 

odbywały się rekolekcje oazowe 
dla młodzieży, organizowane 
przez Ruch Światło-Życie Ar-
chidiecezji Łódzkiej. Podczas 
rekolekcji ich uczestnikom wią-
zano ręce – co miało symbolizo-
wać zniewolenie grzechem, z 
którym należy walczyć. Ta prak-
tyka wywołała atak stowarzysze-
nia „Biuro Obrony Praw Dziec-
ka”, które rozpowszechniło nie-
prawdziwe informacje na temat 

rekolekcji oraz zawiadomiło 
prokuraturę, zarzucając organi-
zatorom znęcanie się nad dzieć-
mi. 

  

      Te zarzuty to w rzeczywisto-

ści dyskryminowanie wiernych, 
a także odzieranie z godności 

 

Zawiadomienie 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przez „Biuro Obrony Praw Dziecka” 
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      Prezydent Andrzej Duda 

podpisał program reform 
„Nowoczesne więziennictwo”. 
Ustawy składające się na ten 
program powstały w Minister-
stwie Sprawiedliwości pod kie-
runkiem wiceministra Michała 
Wosia. 

       Nowe przepisy to m.in. roz-

szerzenie pracy więźniów, roz-
wój dozoru elektronicznego, 
koniec z ignorowaniem kary 

więzienia, likwidacja przywile-
jów w korzystaniu przez skaza-
nych z opieki zdrowotnej, 

wzmocnienie bezpieczeństwa w 
zakładach karnych, lepsze wy-
szkolenie i skuteczność Służby 
Więziennej. 
  

Praca dla więźniów 

      Program „Praca dla więź-
niów”, który przynosi świetne 
efekty, zostanie jeszcze bardziej 

rozszerzony. Przed 2016 rokiem 

odsetek zatrudnionych więźniów 
wynosił tylko 36 proc.  Dziś, 
mimo ograniczeń związanych z 
pandemią, zatrudnionych jest 88 
proc. skazanych zdolnych do 

pracy. 

   Nowe przepisy oznacza-

jąm.in., że skazani, odbywający 
karę pozbawienia wolności, bę-
dą mogli wykonywać pracę na 
terenie jednostki penitencjarnej, 

by spłacić orzeczone wobec 
nich  nich grzywny. 

     Regulacje pozwolą też na 
szybkie włączenie skazanych do 
udziału w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych. Pozwoli to 
na wsparcie służb ratunkowych 

w pomocy ludziom znajdującym 
się w sytuacji zagrożenia życia, 
zdrowia lub groźby utraty mie-
nia. 

  

Rozwój dozoru 

elektronicznego 

       Do niedawna dozór elektro-
niczny ograniczał się do skaza-
nych na rok więzienia. Dziś, po 
wejściu w życie nowelizacji 
zwiększającej górną granicę wy-
konywania w Systemie Dozoru 

Elektronicznego (SDE), kary 

pozbawienia wolności do roku i 
6 miesięcy. W związku z tym 
została przeprowadzona przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
niezbędna rozbudowa systemu 
SDE. 

     Program „Nowoczesne Wię-
ziennictwo” przewiduje dalsze 
poszerzenie i usprawnienie sto-

sowania dozoru elektronicznego 

dla sprawców lżejszych prze-
stępstw. Działające w zakładach 
karnych komisje penitencjarne 

zyskają upoważnienie do wyda-
wania zezwoleń na odbywanie 
kary w SDE skazanym, którzy 
rozpoczęli odbywanie kary nie 
przekraczającej cztery miesiące. 
Przyspieszy to rozpatrywanie 

wniosków i odciąży sądy, które 
obecnie się tym zajmują. 
      W przypadku więźniów ska-
zanych na dłuższe kary, ostatnie 
pół roku pobytu w zakładzie 
karnym będą mogli odbyć w 
SDE. Pozwoli to kontrolować 
wdrożenie się skazanych do ży-
cia na wolności. 
  

Koniec ignorowania 

kary więzienia 

      Plagą wymiaru sprawiedli-
wości jest ogromna liczba prze-
stępców skazanych prawomoc-
nie na karę więzienia, którzy 
uchylają się od wykonania kary. 
W drugiej połowie 2021 roku 
zaledwie 4,27 proc. skazanych 

dobrowolnie stawiło się do od-
bycia kary. Wykorzystywali 

przepisy nieskuteczne w egze-

kwowaniu kary. Nic nie grozi 

dziś za jej unikanie, a policja 
mogła zatrzymać i doprowadzić 
skazanego do więzieniu dopiero 
po wydaniu polecenia przez sąd. 
      Reforma kończy z tym pro-
cederem. Skazany zostanie na-

tychmiast doprowadzony do 

zakładu karnego przez policję, 
bez uprzedniego wezwania 

przez sąd. Jeśli sprawca będzie 
się ukrywać, zostanie za nim 
wydany list gończy, który co do 
zasady będzie rozpowszechnio-
ny za pomocą internetu, a dane 
o skazanym trafią do interneto-
wej bazy danych poszukiwa-

nych prowadzonej przez policję. 
Dodatkowo przy rozpatrywaniu 

wniosków o przedterminowe 
zwolnienie sąd będzie brał pod 
uwagę, czy ktoś uchylał się od 
odbycia kary. 

  

Likwidacja absurdów 

i przywilejów 

      Dotąd więźniowie kierowani 
są do lekarzy, w tym specjali-
stów, poza kolejnością i syste-
mem udzielania świadczeń zdro-
wotnych. Więźniom przysługuje 

Prezydent podpisał 

uczestników i organizatorów 
oazy – twierdzi w zawiadomie-

niu Pełnomocnik Rządu ds. 
Praw Człowieka. Dodaje, że 
uznanie praktyk religijnych za 

praktyki kryminalne wywiera też 

bardzo zły wpływ na psychikę 
dzieci.  Wytwarza wśród nich i 
ich rodziców poczucie lęku. Ro-
dzice obawiać się mogą bowiem, 
że będą pociągnięci do odpowie-
dzialności za udział w legalnych, 

szanowanych praktykach religij-

nych. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 



str. 48               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl           Nr 09 (121) Wieści Światowe 01 września 2022 r. 

prawo do opieki medycznej, ale 

nie ma uzasadnienia, by korzy-

stali ze służby zdrowia na lep-
szych warunkach niż ogół Pola-
ków objętych powszechnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Dlatego reforma wprowadza 

zasadę udzielania świadczeń 
zdrowotnych osobom pozbawio-

nym wolności z zachowaniem 
reguł obowiązujących wszyst-
kich pacjentów. 
       Ponadto skazani mają być 
obciążani kosztami badań labo-
ratoryjnych w przypadku pozy-

tywnego wyniku badania na 

obecność substancji psychoak-
tywnej. Kosztów takich badań 
nie powinien ponosić budżet 
państwa, na który składają się 
podatnicy. 

      Nowe przepisy ograniczą też 
składanie absurdalnych skarg 

przez więźniów, takich jak zaża-
lenie na posiłek … sprzed sze-
ściu lat. Jeden z więźniów w 
ciągu pół roku wysłał tyle skarg, 
że same znaczki pocztowe, za 
które płaciła Służba Więzienna, 
kosztowały 26 tys. zł. 
  

Wzmocnienie 

bezpieczeństwa 

     Wygoda osadzonego nie mo-

że być stawiana ponad bezpie-
czeństwo funkcjonariuszy Służ-
by Więziennej, stąd bardzo głę-
bokie zmiany w kodeksie kar-

nym wykonawczym, ale też w 
ustawach o SW. 

       Zmiany wprowadzą szereg 
rozwiązań poprawiających bez-
pieczeństwo w zakładach kar-
nych. Zgodnie z nowymi roz-

wiązaniami funkcjonariusze 
Służby Więziennej wykonując 

czynności służbowe będą mieli 
prawo podjąć pościg, np. jeżeli 
zbieg znajduje się w polu widze-
nia funkcjonariusza lub jest zna-

ny kierunek jego ucieczki. 

  

      Jako zasada wprowadzony 

będzie udział skazanych w po-
siedzeniach sądowych w formie 
zdalnej, co umożliwi zmniejsze-
nie kosztów konwojowania 
więźniów, często między odle-
głymi miastami. 
       Powstanie Inspektorat We-

wnętrzny Służby Więziennej, 
który zajmie się zwalczaniem 
przestępstw, np. narkotyko-
wych, popełnianych przez więź-
niów, a także wzmocnioną kon-
trolą działań funkcjonariuszy. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Monitoring śmiertelności 
zwierząt w wodach Odry, jak też 
profesjonalna metodyka, pozwoli-

łyby szybciej ustalić mechanizm 
zanieczyszczenia i sprawniej mi-

nimalizować jego skutki – mówi 
ekolog, prof. Michał Żmihorski z 
IBS PAN. Trzeba też zakładać, że 
substancja skażająca rzekę wydo-
staje się z nurtu do sąsiednich 
ekosystemów – dodał. 
      Zanieczyszczenie Odry „nie jest 
lokalnym problemem, który dotyczy 
tylko rzeki czy śmierci ryb” – w 

rozmowie z PAP dr hab. Michał 
Żmihorski, ekolog i dyrektor Insty-
tutu Biologii Ssaków PAN w Biało-
wieży. Jego zdaniem właśnie taki 
scenariusz, „w którym substancja 
wpływająca na ryby ma duży poten-
cjał +wychodzenia+ z nurtu rzeki, 
powinien być rozważany przez wła-
dze i służby odpowiedzialne za śro-
dowisko”. 
      Mówiąc o ekologicznym kon-

tekście skażenia Odry zastrzegł, iż 
nadal nie jest znana przyczyna pro-

blemu. „W zależności od tego, jakie 
substancje mogą się znajdować w 
wodzie, konsekwencje ekologiczne 

długo- i krótkoterminowe będą dra-
stycznie różne. Bo może być tak, że 
dana substancja zabija ryby i nie 

pozostaje w wodzie długo – albo że 
wywoła skażenie trwające lata” – 

powiedział. 
O tym, że wyniki badań wody po-
branej z wrocławskich stawów par-
kowych i zbiorników wodnych nie 
wykazały obecności rtęci, poinfor-
mował w weekend prezydent Wro-
cławia Jacek Sutryk. Obecności 
rtęci nie potwierdziło też badanie 
próbek wody z Odry granicznej po 
stronie polskiej w woj. lubuskim, 

prowadzone od 10 sierpnia w spo-

sób ciągły, realizowane przez Cen-
tralne Laboratorium Badawcze 

GIOŚ. Minister klimatu i środowi-
ska Anna Moskwa zapowiedziała z 
kolei badanie próbek wody z Odry 

pod kątem 300 potencjalnych sub-
stancji. 

Skutki skażenia Odry 

przeniosą się 

na ludzi i zwierzęta 
      W rozmowie z PAP prof. Żmi-
horski mówi, że związek chemiczny 
zanieczyszczający wodę przedostaje 
się z rzeki do środowiska, ponieważ 
martwe ryby są włączane w sieci 
troficzne (pokarmowe – PAP). 

Przypomniał, że z Odrą i jej zasoba-
mi (m.in. rybami) związanych jest 
wiele gatunków ptaków, np. kormo-
rany, mewy czy ptaki drapieżne. 
„Mamy tam również bogatą faunę 
ssaków, które chętnie zjadają mar-
twe ryby: wydry, norki, tchórze, 
jenoty czy szopy pracze, a także lisy 
i dziki, które przebywają i żeruj a w 
pasie rzecznym. Są to zwierzęta 
mobilne, które nie ograniczają się 
do samej doliny rzeki. Jeśli później 
padną w wyniku zatrucia, to sub-
stancje chemiczne obecne w ich 

ciałach trafiają w nowe miejsca” – 

Ekolodzy apelują o profesjonalny 

monitoring sytuacji biologicznej 
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mówi prof. Żmihorski. 
      Ekolog dodał, że wiele gatun-
ków korzysta z okazji i zjada mar-
twe ryby. „Raczej nie mają w sobie 
mechanizmów ostrzegawczych w 
stylu: uwaga! To może być truci-
zna. Dlatego ptaki drapieżne – bie-

liki, kanie czy myszołowy – często 
się trują. Niektórzy ludzie szkodzą 
im zresztą celowo, wykładając za-
trutą padlinę” – przypomniał. 
      Czy wobec niewiadomej przy-

czyny skażenia Odry można znie-
chęcić ptaki przed zjadaniem mar-
twych ryb? „Skala przestrzenna 
tego problemu jest tak duża, że ra-
czej nie jesteśmy w stanie nic zro-
bić. Znaczna część tych ryb zosta-
nie zjedzona przez drapieżniki” – 

powiedział naukowiec. 
      Przypomniał, że część gatun-
ków zwierząt z doliny Odry, np. 
dziki, jest pozyskiwana łowiecko, 

zaś 1 września zaczną się polowa-
nia na kaczki i łyski. „Część z nich 
myśliwi zjadają sami, część sprze-
dają, dzięki czemu w restauracjach 
można kupić dania z dziczyzny, a w 
sklepach kiełbasę, np. z dzika. Jeże-
li nie wiemy, co za czynnik che-

miczny znajduje się w Odrze – to 

uważam, że jednym z elementów 
rozsądnego zarządzania katastrofą 
powinno być ograniczenie pozyska-
nia łowieckiego tych zwierząt. Do-
póki nie sprawdzimy, czy to skaże-
nie nie jest niebezpieczne dla ludzi 

na długą metę” – zaapelował spe-
cjalista. 

Zagrożona jest fauna 

i flora w dolinie Odry 
      Prof. Żmihorski spędził nad 
Dolną Odrą wiele lat, prowadząc 
tam część badań. „Znam dolną Od-
rę. Dolina rzeczna jest tam bardzo 
szeroka, miejscami na 1-2 kilome-

try. Są tam starorzecza, okresowo 
zasilane wodami powodziowymi, 

które w porze suchej stają się bez-
odpływowymi zbiornikami. Tam 
żyje niesamowity zestaw gatunków 
ptaków, cennych i ciekawych: róż-
ne kaczki, ptaki drapieżne, chru-
ściele, siewki, sowy, gatunki wró-
blowe związane z trzcinowiskami, 
mewy czy rybitwy. Trudno powie-

dzieć, na ile są one zagrożone – ale 

to, co się obecnie dzieje, ma poten-
cjał oddziaływania na wiele z tych 
gatunków” – stwierdził. 
      Naukowiec dodał, że w wodzie 
obserwowane są nie tylko martwe 
ryby – pojawiają się też doniesienia 
nt. wypływu martwych ślimaków. 
„Tak naprawdę nie wiemy, jak wy-
gląda sytuacja z wodnymi bezkrę-
gowcami – np. chrząszczami czy 
larwami ważek. Te drobne organi-
zmy, pływające w toni czy żyjące 
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      Po trzech tygodniach od 

pojawienia się pierwszych 
śniętych ryb  w Odrze nadal 

nie znamy przyczyny katastro-

fy ekologicznej. Z powodu nie-

udolności krajowego systemu 
monitoringu i ostrzegania oraz 

chaotycznych informacji po-

dawanych przez stronę rządo-
wą, wciąż nie wiadomo, co za-

biło życie w rzece. Pojawiają 
się kolejne hipotezy co 
do  przyczyn, które mogły wy-
wołać tę tragedię. Jedną z nich 
są toksyczne algi, egzystujące 
w słonej wodzie. 

      Wydaje się, że najbliżsi 
prawdy są Niemcy, którzy pro-
wadząc intensywne  badania 

próbek wody pobieranej z Odry, 
wskazują na bardzo inwazyjny 
glon, który żyje w Morzu Bał-
tyckim. Są to tzw.  złote algi, 
które występują tylko w słonych 
wodach i są bardzo toksyczne 
dla organizmów wodnych w 
rzekach. Czekamy jeszcze na 

niemieckie badania genetyczne, 

żeby to potwierdzić ze stupro-
centową pewnością. Jeśli to zo-
stanie potwierdzone, to one mo-

gą być przyczyna masowej 
śmierci ryb i małży w Odrze – 

tłumaczyła dr Alicja Pawelec 

specjalistka ds. ochrony wód 
WWF Polska w porannym pro-

gramie TVN. 

      Na bardzo wysokie zasole-

nie Odry wskazują również wy-
niki badań udostępnionych 
przez Główną Inspekcję Ochro-
ny Środowiska. Gdybyśmy mie-
li rzekę w dobrym stanie ekolo-
gicznym, to woda nie miała-
by  tak skrajnego  zasolenia i ten 

glon by w tej rzece nie występo-
wał. I tu pojawiają się hipotezy, 
skąd wzięło tak ogromne zasole-
nie Odry. Jedna z nich wskazu-

je, że przyczyną mogą być zrzu-
ty  słonych wód pokopalnianych 
do rzeki. 

Ciąg dalszy ze s.1 

Kolejny trop 

w sprawie skażenia Odry 

na dnie, są podstawą diety niektó-
rych gatunków ptaków. W zależno-
ści od tego, czy te grupy również 
zostały porażone – problem prze-

niesie się również na zwierzęta, w 
tym na różne gatunki ptaków” – 

zauważył. 
      „Na szczęście mamy końcówkę 
sezonu lęgowego i niektóre gatunki, 
np. siewki, już zaczęły migracje. 
Nie są też zagrożone młode przeby-
wające w gniazdach – bo już z nich 
wyszły” – zauważył ekolog. Dodał 
jednak, że w dolinie Odry przeby-
wają teraz duże stada ptaków wę-
drownych. „Wiele z nich odżywia 
się bezkręgowcami, wyłowionymi z 
dna czy z płytkiej wody. Jeśli te 
bezkręgowce padły w wyniku zatru-
cia – zakładam, że wiele gatunków 
wędrownych ptaków może obecnie 
cierpieć na brak pokarmu” – powie-

dział naukowiec. Zastrzegł jednak, 
że oficjalnych informacji czy da-
nych z badań na ten temat na razie 
brakuje. 

Potrzebny jest profesjonalny 

monitoring 
      Dyrektor IBS PAN zaznaczył, 
że on i inni naukowcy – zaintereso-

wani skalą i skutkami zanieczysz-
czenia Odry, zauważają brak profe-
sjonalnego monitoringu sytuacji 

biologicznej. „Docierają do nas 
głównie doniesienia medialne: że 
ktoś gdzieś widział martwego bo-
bra, i że służby próbują go zlokali-
zować i zbadać” – powiedział. „Nie 
korzystamy ze zdobyczy nauki, 

żeby zarządzać tą katastrofą w od-
powiedni sposób. Nie znam żadne-
go systemu profesjonalnego moni-

toringu podwyższonej śmiertelności 
zwierząt kręgowych w dolinie Odry 
i jej okolicach. Czy ktoś to monito-
ruje? A jeśli tak, to czy korzysta z 
profesjonalnej, systematycznej me-

todyki, która umożliwia modelowa-
nie statystyczne i ekstrapolacje?” – 

dodał. 
      Zdaniem profesora w ocenie 

sytuacji pomocny niezbędny jest 
regularny albo losowy sampling 

(pobieranie próbek – PAP) doliny 

rzecznej, pozwalający określić np. 
to, ile ryb zginęło, gdzie i jakie ga-
tunki giną – a jakie nie giną, czy są 
to osobniki duże, czy małe. Jeśli zaś 
chodzi o ptaki, to czy ucierpiały 
bardziej gatunki mięsożerne, typo-

wo rybożerne – czy również rośli-
nożerne. Dobrym pomysłem byłoby 
też wyjście poza nurt rzeki. Nie 
wiemy, co dzieje się w przyległych 
starorzeczach, w zagłębieniach bez-
odpływowych, gdzie też jest woda, 
ryby – czy szkodliwy czynnik rów-
nież tam przenika? Te pytania na-
rzucają się w pierwszej kolejności. 
Nie znajduję na nie odpowiedzi, 
śledząc doniesienia służb teoretycz-
nie odpowiedzialnych za stan śro-
dowiska” – podkreślił. 
      Zdaniem prof. Żmihorskiego 
wspomniany monitoring 

„pozwoliłby możliwie szybko do-
wiedzieć się, jaki jest mechanizm 
zanieczyszczenia, skutki ekologicz-

ne i jak możliwie szybko je mini-
malizować. W tym temacie można 
by zrobić dużo więcej i szybciej, 
niż obecnie”. „Nie wiedząc tego 
wszystkiego, jesteśmy skazani na 
bardzo ograniczone wnioskowanie” 
– podsumował. 
      PAP – Nauka w Polsce, Anna 

Ślązak 

                      Więcej na: https://
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      Od wybuchu wojny w Ukrai-

nie, mamy kryzys energetyczny, 

o którym w Polsce mówi się od 
marca. Być może kopalnie do-
stały rozkaz zwiększenia wydo-
bycia węgla, a to się wiąże z 
podwyższonym zrzutem słonych 
wód pokopalnianych do odbior-
ników. Większe wydobycie, 
zwiększa też zrzuty.-  Dziwnym 

zbiegiem okoliczności, pierwsze 
sygnały o śniętych rybach w 
Kanale Gliwickim pojawiły się 
właśnie w marcu. Kolejne pod 
koniec lipca. Zastanawiające jest 
również to, że w tym czasie na-

gle podniósł się znacznie po-
ziom Odry mimo, że nie było 
wtedy silnych opadów. Jeśli 
opróżniony został jakiś zbiornik, 
w których gromadzono pokopal-
nianą wodę, doskonałe siedlisko 
dla toksycznych alg, to zanie-

czyszczenia mogły trafić do rze-
ki – zauważa dr Alicja Pawe-
lec.   

      Na razie to są tylko hipotezy, 
ale z pewnością zostaną zbadane 
przez zespoły parlamentarne, 
które 17 sierpnia rozpoczęły 
kontrole w instytucjach odpo-

wiedzialnych za zarządzanie i 

monitoring stanu czystości pol-
skich rzek. Sprawa jest pilna, bo 

wśród wyników  z 15 i 16 sierp-

nia udostępnionych przez GIOŚ, 
pojawiają się bardzo wyso-
kie  stężenia soli, chlorków i 
sodu. To są badania próbek po-
branych w okolicach Kanału 
Gliwickiego sprzed zaledwie 

dwóch dni, co może wskazywać, 
że znów jakieś toksyny płyną 
Odrą. (JC) 
 

                  Więcej na: https://
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      Rząd robi, co może, żeby 
od siebie odsunąć jakąkolwiek 
odpowiedzialność za skażenie 
Odry.  Zapoczątkowana seria 
dymisji miała pokazać, że ga-
binet premiera Morawieckie-

go poważnie traktuje to, co się 
stało nad zachodnią granicą, 

ale to były tylko pozory. Każ-
dy dzień oddala nas od ujaw-
nienia sprawców wytrucia ryb 
w Odrze. Polska gubi się w 
domysłach, kto odpowiada za 
tę katastrofę ekologiczną. 
Pech chce, że w gąszczu hipo-
tez najwięcej jest tych wskazu-
jących na państwowe spółki. 

Media analizują wszystkie po-
szlaki i jest nadzieja, że nie 
przestana badać każdego tro-
pu. 
      Michał Tabaka na portal 
insidersweb.pl  przedstawia 

swoja hipotezę w artykule 
„Skażenie Odry. Najnowszy 
trop prowadzi do strategicznej 

Hipoteza skażenia Odry 

goni hipotezę   
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spółki Skarbu Państwa”. 
      Skażenie Odry wywołuje 
silne emocje i obecnie bardzo 

trudno stwierdzić jednoznacz-
nie, co tam się dokładnie stało (i 
kiedy) oraz kto za to ponosi od-

powiedzialność. Mamy za to 
festiwal odbijania piłeczki. Po 
tym jak zaczęły mnożyć się do-
mysły, że pewnie doszło do ja-
kiegoś zrzutu niebezpiecznych 
substancji, przeprowadzonego 

przez państwową spółkę – sta-

nowisko zajęły Wody Polskie. 
Nadal nie wiadomo co zatruło 

Odrę 
      W nawiązaniu do niepraw-
dziwych informacji, pojawiają-
cych się w niemieckiej i polskiej 
przestrzeni medialnej o che-

micznym zatruciu Odry, Wody 

Polskie informują, że na przeło-
mie lipca i sierpnia nie były do-
konywane żadne duże zrzuty 
wód ze zbiorników retencyjnych 
do Odry. Wiązanie tego z obec-

ną sytuacją na Odrze jest prze-
kłamaniem – informuje pań-
stwowe przedsiębiorstwo. 
      Mimo tych zapewnień ze 
strony Wód Polskich prof. dr 

hab. Piotr Skubała z Uniwer-

sytetu Śląskiego w Katowicach 
wcale nie wyklucza zrzutu dużej 
ilości różnych substancji do Od-
ry. Jego zdaniem to najbardziej 

prawdopodobna przyczyna tej 

katastrofy ekologicznej. Zwraca 

uwagę, że zakłady przemysłowe 
nie od dzisiaj pozbywają się w 
ten sposób różnych substancji. 
      Niestety, nie jest to proces 

do końca monitorowany. Kon-
trole odpowiednich służb są 
rzadko prowadzone, ponieważ 
ceny analiz są bardzo wysokie. 
W związku z czym laboratoria 
nie robię tego regularnie, ale od 
przypadku do przypadku – 

twierdzi prof. Piotr Skubała. 
Ekspert obawia się, że faktyczna 
przyczyna tej katastrofy ekolo-

gicznej nie będzie nigdy wyja-
śniona do końca. 
Jedna z najnowszych hipotez 

wskazuje na Bumar 
      Ponieważ rząd nie do końca 
kwapi się, żeby rzetelnie wyja-
śnić przyczyny katastrofy ekolo-
gicznej na Odrze, w sieci huczy 

od plotek i bardziej lub mniej 

trafnych hipotez. Jedna z nich 

dotyczy Zakładów Mechanicz-
nych Bumar-Łabędy S.A., które 
znajdują się w Gliwicach, w 
dzielnicy Łabędy, niedaleko 
kanału Gliwickiego. Tutaj w 
procesie pasywacji (ochrony 

przed kolizją) wolframu ma być 
używany stopiony azotan pota-
su, znany też jako saletra pota-
sowa lub indyjska. 

      Substancja charakteryzuje 

się dużą ekotoksycznością. I 
internauci sugerują, że gliwicki 
zakład mógł zdecydować o 
zrzucie większej ilości tej sale-
try potasowej. Bo właśnie w 
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kanale Gliwickim miały być 
wykryte śnięte ryby. Pierwsze 
tego typu zgłoszenie miało trafić 
do Wód Polskich i Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach pod 
koniec marca. Zdaniem urzędni-
ków jednak nie ma to żadnego 
związku z katastrofą ekologicz-
ną Odry. 
      Odnosząc się do masowego 
pomoru ryb w wodach rzeki Od-

ry na odcinku od Oławy (woj. 
opolskie) w dół rzeki, Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Gliwicach 

informuje, że zaistniałych zda-

rzeń w żaden sposób nie należy 
łączyć ani utożsamiać z jednost-
kowym, punktowym wystąpie-
niem padłych egzemplarzy ryb 
w Kanale Kędzierzyńskim w 
połowie lipca br., a tym bardziej 
z sytuacją mającą miejsce w 
marcu w Kanale Gliwickim – 

twierdzą Wody Polskie. 
      Zapytanie o rzekome do-

konanie zrzutu niebezpiecz-

nych substancji do Kanały 
Gliwickiego wysłaliśmy też do 
Zakładów Mechanicznych Bu-
mar-Łabędy S.A. w Gliwicach. 

      Są to bezpodstawne i nieu-
prawnione spekulacje medialne. 

Spółka może odnieść się wy-

łącznie do sfery faktów i wyni-
ków badań, które jednoznacznie 
wykazały, że jakość próbek 
ścieków odprowadzanych przez 
Bumar-Łabędy do Kanału Gli-
wickiego jest w normie – odpo-

wiada Bumar. 

      Posłowie opozycyjni dekla-
rują sprawdzanie każdej hipote-
zy, ale we wskazywaniu tropów 
mogą bardzo pomóc niezależne 
media 

      Źródło spidersweb.pl 
 

Redaktor 
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      Ośrodek Przetwarzania 
Informacji – Państwowy In-
stytut Badawczy (OPI PIB) 

zaktualizował w  portalu RAD

-on dane dotyczące polskiego 
sektora nauki i szkolnictwa 

wyższego. Aby ułatwić wszyst-
kim korzystanie z  nich, OPI 

PIB wprowadził wiele dodat-
kowych funkcji. Każdy może 
teraz w prosty sposób spraw-
dzić m.in. ile osób studiuje na 
danym kierunku czy też ilu 
profesorów wykłada na danej 
uczelni. To jednak nie wszyst-

ko, eksperci OPI PIB przygo-

towali wiele raportów, które 
dostępne są za darmo na por-
talu radon.nauka.gov.pl. 

      Z opublikowanych analiz 

wynika, że  studia w Polsce 

cieszą się coraz większą popu-
larnością wśród obcokrajow-
ców. W 2021 roku studiowało 

prawie 86 tysięcy cudzoziem-
ców, z czego 52 proc. wybrało 
uczelnie niepubliczne. 

RAD-on – wszystko o nauce 
      RAD-on to nowoczesna 

platforma informacyjna zawie-

rająca wiarygodne dane. Opra-
cowali ją eksperci z OPI PIB w 
partnerstwie z Ministerstwem 

Edukacji i Nauki (MEiN). Na 

portalu znaleźć można informa-
cje o polskiej nauce i szkolnic-

twie wyższym. 
      Cieszę się, że portal RAD-on 

zyskuje coraz większą popular-
ność. Stale go rozwijamy i 
wprowadzamy nowe funkcje, 

dzięki czemu korzystanie z niego 
jest coraz łatwiejsze. Narzędzie 
to bardzo dobrze realizuje misję 
naszego instytutu, dostarczając 
wszystkim informacje, które są 
rzetelne i pochodzą ze zweryfi-
kowanych baz danych. Biorąc 
pod uwagę aktualny problem 

fake newsów, rola takiego por-
talu jak RAD-on jest bardzo du-

ża – mówi dr inż. Jarosław 
Protasiewicz, dyrektor Ośrodka 
Przetwarzania Informacji – Pań-
stwowego Instytutu Badawcze-

go (OPI PIB). 

      Narzędzie opracowane przez 
ekspertów OPI PIB zawiera nie 
tylko same dane, ale także wiele 
merytorycznych raportów i ana-
liz. Portal jest systematycznie 

aktualizowany, aby prezentować 
jak najbardziej aktualne infor-

macje. 

      Nasza platforma oferuje 

kompleksowe rozwiązania infor-
matyczne, przez co dostęp do 
danych jest prostszy i szybszy. W 

tym roku wprowadziliśmy wiele 
nowych funkcji, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom użytkow-
ników. Dane dostępne w portalu 
RAD-on można filtrować na 
wiele sposobów, dzięki czemu 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Najnowsze trendy 

w polskiej nauce 
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dostosowane są one do indywi-
dualnych potrzeb konkretnej 

osoby. Warto dodać, 
że  narzędzie OPI PIB umożli-
wia bezpłatne pobranie i wyko-
rzystywanie zasobów 
w  aplikacjach, bazach danych, 

programach i usługach informa-

tycznych. Portal posiada REST 

API, co umożliwia otwarty do-
stęp do danych – mówi Emil 
Podwysocki, kierownik Labora-

torium Baz Danych i Systemów 
Analityki Biznesowej w OPI 

PIB. 

      Więcej na stronie: 
www.radon.nauka.gov.pl 

 

Redaktor 
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      Wykryty znaczny wzrost 

zasolenia oraz pH i zawartości 
tlenu uruchomił prawdopo-
dobnie reakcję łańcuchową 
ekosystemu – produkcję tok-
syn przez fitoplankton, na-

stępnie wtórne uwalnianie tok-
syn z procesów gnilnych mar-
twych organizmów – ocenił 
ekspert prof. Tomasz Kowal-

czyk. 
      Ekspert z Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu 
ocenił, że taki efekt domino do-

datkowo niewątpliwie pogorszy-
ły wysoka temperatura oraz bar-
dzo niskie przepływy wodne 
wywołane suszą. 
„Nadal nieznana jest przyczyna 
zatrucia wody (…). Na szczę-
ście hipotezę o skażeniu rtęcią 
niemal w stu procentach może-
my wykluczyć, bo to byłaby 
prawdziwa katastrofa dla środo-
wiska. Mezytylen wykryto rów-
nież incydentalnie. Wykryto za 
to znaczny wzrost zasolenia oraz 

pH i zawartości tlenu. To z kolei 
uruchomiło prawdopodobnie 

reakcję łańcuchową ekosystemu 
– produkcję toksyn przez fito-
plankton, następnie wtórne 
uwalnianie toksyn z procesów 
gnilnych martwych organi-

zmów. To efekt domino. Sytua-
cję niewątpliwie pogorszyły wy-
soka temperatura oraz bardzo 

niskie przepływy wywołane su-
szą, przed którą nie potrafimy 
się bronić, bo brakuje inwestycji 
w retencję wody. Ta +fala 
śmierci+ dotarła właśnie w rejon 
Zalewu Szczecińskiego, a być 
może dotrze do Bałtyku” – oce-

Wzrost zasolenia, pH i zawartości tlenu 

uruchomił reakcję łańcuchową ekosystemu 
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nił prof. Tomasz Kowalczyk z 

UPWr. 

      Przypomniał, że sytuację z 
masowo śniętymi rybami w re-
jonie Kanału Gliwickiego zgła-
szano GIOŚ wielokrotnie od 
marca tego roku. „Czy były wte-
dy wykonywanie jakiekolwiek 

badania? Problemem tej ważnej 
dla środowiska instytucji jest 
permanentne niedofinansowanie 

i braki kadrowe. Jednak naj-

większą krajową bolączką jest 
brak automatycznego systemu 

wczesnego wykrywania zmian 

parametrów wód powierzchnio-
wych” – dodał ekspert. 
      Jego zdaniem, biorąc pod 
uwagę, że badania były wyko-
nywane stanowczo zbyt późno – 

raczej nikłe są szanse na wykry-
cie przyczyn katastrofy. „Jeśli 
rzeczywiście pierwotną przy-
czyną było zasolenie, być może 
ma to związek ze wzmożonym 

odwadnianiem śląskich wyro-
bisk w celu przywrócenia wy-
dobycia – na skutek kryzysu 

energetycznego. Jest to jedna 

z niepotwierdzonych, ale dość 
prawdopodobnych hipotez. 

Pojawiła się również hipoteza, 
że skażenie mógł spowodować 
podchloryn sodu, choć wątpliwe 
jest, by mógł być on wprowa-
dzany długotrwale i w wystar-
czających ilościach do rzeki w 
sposób niezauważony. A może 
wystarczyło wzruszenie osadów 
dennych pełnych metali cięż-
kich i innych niebezpiecznych 

substancji podczas prac regula-

cyjnych przy małym przepły-
wie?” – powiedział naukowiec. 
      Jego zdaniem jeśli potwier-
dzi się hipoteza o zasoleniu 
(wodami kopalnianymi?), to 

środowisko zacznie się odbudo-
wywać od razu po poprawie 

parametrów wody. Zawsze jest 
to jednak proces długotrwały. 
      „Obecny – i tak pozostawia-

jący wiele do życzenia stan 
sprzed klęski – Odra osiągnęła 
na przestrzeni kilku dekad, po 

upadku przemysłu ciężkiego i 
transformacji ustrojowej. Teraz 

padło wiele ryb, które żyły w 
rzece kilkanaście – kilkadziesiąt 
lat. Nie da się tego odtworzyć 
szybko, np. poprzez zarybienie. 

Polska ma problem ze wdraża-
niem wymogów Ramowej Dy-
rektywy Wodnej w aspekcie 

poprawy jakości wód po-
wierzchniowych. Jaka jest skala 

tego problemu – uwidocznia 

katastrofa ekologiczna na Od-

rze” – powiedział ekspert. 
autor: Roman Skiba 
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      „Ujawnijcie truciciela! Po-
litycy do roboty!”- głosiły ha-
sła na transparentach wczo-
rajszego protestu mieszkań-
ców przy moście w Cigaci-
cach, którzy stworzyli Koali-
cję Mostów Nadoodrzańskich. 
Zamierzają blokować mosty, 
aby wywrzeć nacisk na władze 
w sprawie ujawnienia trucicie-

la. 
      Jest nowy trop w sprawie 

gigantycznej katastrofy ekolo-

gicznej na Odrze. Prowadzi do 

spółki KGHM. Między 29 lipca 
a 10 sierpnia ogromne ilości 
zasolonej wody miały trafiać do 
Odry ze zbiornika Żelazny Most 
Zakładu Hydrotechnicznego 

KGHM w Głogowie. Tak wyni-
ka z opisywanej przez Magdale-

nę Kozioł na naszych łamach 
kontroli, jakiej dokonał legnicki 
poseł Koalicji Obywatelskiej – 

Piotr Borys. 

      To nie wyjaśnia przyczyny 
zgłaszanych przez wędkarzy 
masowego śnięcia ryb w gór-
nym biegu rzeki, ale może da-
wać odpowiedź, skąd się wzięło 
duże zasolenie Odry, stwierdzo-
ne przez kontrole polskie i nie-

mieckie. Wiadomo, że KGHM 
miał na zrzut zezwolenie. I wia-
domo, że mimo gwałtownie 
eskalującego kryzysu na Odrze 
nikt z Wód Polskich, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska we Wrocławiu 

ani z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego nie nakazał 
wstrzymania zrzutu w obliczu 

katastrofy. 

      Czy zrzut doprawił jeszcze 
Odrę? Gdzie jest przyczyna ma-
sowego wyginięcia życia w rze-
ce? Czy winny zostanie ukara-

ny? Piotr Żytnicki nie daje nam 
w tej kwestii powodu do opty-

mizmu. Opisuje przypadek za-

trucia Warty sprzed siedmiu lat. 

Tam udało się winnego znaleźć. 
Nie odpowiedział za zatrucie do 
dziś. 
      Wyjaśnienia przyczyn kata-
strofy głośno domagają się 
mieszkańcy nadoodrzańskich 
terenów. Wielu z nich z dnia na 
dzień straciło źródło dochodów, 

Ryba psuje się 

od głowy 
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gdyż rzeka dawała im pracę. 
Teraz nieformalnie stworzyli 

Koalicję Mostów Nadoodrzań-
skich. Zamierzają blokować 
mosty, aby wywrzeć nacisk na 
władze w sprawie ujawnienia 
truciciela. Wczoraj wieczorem 

w gorącej atmosferze odbyło się 
spotkanie przy moście w Ciga-
cicach. „Ryba psuje się od gło-
wy”, „Spływaj, dziadu”, 
„Ujawnijcie truciciela! Politycy 
do roboty!”- głosiły hasła na 
transparentach.  

      Tymczasem politycy nie 

tyle biorą się do roboty, co za 
wypłacanie swoim ludziom so-
witych wynagrodzeń. Obsadzo-
ne przez partyjnych nominatów 
instytucje nadzoru nad środowi-
skiem przestają być organami 
państwa, stały się partyjnymi 
przybudówkami. W środę Alek-
sander Gurgul pisał jak zagarnia 
je PiS. Dziś przygląda się de-
santowi ludzi Zbigniewa Ziobry 

na Lasy Państwowe. Okazuje 
się, że i tutaj konfitury rozdane 
zostały między swoich. Tak nie 

da się tworzyć silnego państwa, 
ale można stworzyć oligarchów, 
dla których ważne będzie utrwa-
lanie tego systemu tak długo, 
jak tylko da się na tym zarobić. 
 

Jacek Glugla, 

redaktor naczelny 

Gazety Wyborczej 

Bydgoszcz 

 

                 Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

      Ponad 3 tys. strażaków, 2 
tys. policjantów oraz 1,3 tys. 
żołnierzy zostało zaangażowa-
nych w akcję oczyszczania Od-
ry. Służby na bieżąco monito-
rują sytuację na rze-
ce. Strażacy stawiają zapory, 
odławiają martwe ryby i prze-
kazują je do utylizacji. Poli-
cjanci patrolują Odrę i kon-
trolują kąpieliska oraz nad-
brzeża.  
      Do tej pory w działania na 
Odrze zaangażowanych zostało 
łącznie 3069 strażaków oraz 

1633 osoby z innych służb. W 
akcji wykorzystano 524 łodzie, 
44 quady oraz 13 dronów. Usta-
wiono łącznie 94 zapory, dzięki 
którym zabezpieczane są po-
szczególne odcinki rzeki. Wyło-
wiono ponad 158 ton martwych 

ryb.  

      15 sierpnia, w kulminacyj-

nym dniu akcji, działania prowa-
dziło 502 strażaków oraz 283 
osoby z innych służb. Użyto 83 
łodzie, 7 quadów i 2 drony. Te-
go dnia postawiono także 10 
zapór, co pozwoliło odłowić 
ponad 30 ton martwych ryb.  

      W działania na Odrze zaan-

gażowanych było również 2024 
policjantów, którzy dysponowa-
li 57 łodziami, 900 pojazdami, 2 
śmigłowcami i 8 dronami. Prze-
prowadzono łącznie 1223 kon-
trole akwenów. 
      Niemal każdego dnia poli-
cjanci biorą udział w transporcie 
zabezpieczonych próbek mar-
twych ryb do badań w Państwo-
wej Inspekcji Weterynaryjnej. 

Ponadto dzielnicowi w miejsco-

wościach przyległych do rzeki 
Odry na bieżąco informują 
mieszkańców o sytuacji.  
      W akcji oczyszczania rzeki 

pomaga również wojsko. Służbę 
na Odrze pełniło łącznie 1300 
żołnierzy. Użyto 244 jednostki 
sprzętu, w tym 104 pojazdy 
m.in. łodzie z silnikiem, łodzie 
bez silnika, Uniwersalne Maszy-

ny Inżynieryjne, spycharko-

ładowarki SL 34, a także przy-
czepy. 

Międzyresortowy zespół 
ds. skażenia Odry 

       12 sierpnia br., podczas 

Rządowego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego, wydano dys-

pozycje dotyczące działań w 
zakresie oczyszczania rzeki Od-

ry. Premier powołał międzyre-
sortowy zespół kryzysowy, któ-
ry monitoruje sytuację związaną 
ze skażeniem.   
      Członkami zespołu są przed-
stawiciele poszczególnych insty-
tucji m.in. Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Ministerstwa Infra-

struktury, Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

a także Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeń-
stwa oraz wojewodów. Praca 
zespołu skoncentrowana jest na 
koordynacji działań, w 
tym m.in. na bieżącym monito-
rowaniu sytuacji i szybkim rea-

gowaniu. 

      Zostały podjęte zdecydowa-
ne i skoordynowane działania w 
zakresie całodobowego monito-

Ciąg dalszy ze s.1 

Zaangażowanie służb mundurowych 

w akcję oczyszczania Odry  

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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ringu rzeki z wykorzystaniem 

najnowszych technologii w celu 

identyfikacji miejsc najbardziej 

skażonych.  
      Dodatkowo uruchomiono 

specjalistyczne laboratoria, któ-
re pracują w trybie całodobo-
wym. Są one nadzorowane 
przez Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, Ministra Klimatu i 

Środowiska oraz Ministra Zdro-
wia. 

Stały monitoring 

sytuacji na Odrze 
       Wszystkie działania prowa-
dzone przez służby i instytucje 
mają na celu odpowiednie zba-
danie sprawy skażenia rzeki, a 
także jak najszybsze wyjaśnie-
nie tej sytuacji. Odra badana jest 

codziennie, pod nadzorem 

Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 
      Monitorowane są także uję-
cia wody pitnej – powierzchnio-

we i głębinowe. Działania te 
nadzoruje Główny Inspektorat 
Sanitarny. 

      Z kolei Wojewódzkie In-
spekcje Ochrony Środowiska 
mają obowiązek codziennego 
monitorowania stanu wody na 

całej długości rzeki, pobierania 
próbek i ich badania. W działa-
nia w zakresie monitoringu, po-

boru próbek do badań, a także 
utylizacji materiału biologiczne-
go  zaangażowane są służby 
podległe MSWiA i MON. Do-
datkowo WIOŚ, razem z policją, 
kontrolują wszystkie zakłady i 

jednostki znajdujące się nad Od-
rą. 
      W związku z sytuacją na 
rzece w województwach: za-
chodniopomorskim, lubuskim i 

dolnośląskim, wprowadzony 
został zakaz wstępu do Odry.  
      Sprawą zanieczyszczenia 
rzeki, z zawiadomienia Woje-

wódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, zajmuje się Pro-
kuratura Okręgowa we Wrocła-
wiu. 

1 mln zł nagrody 

za znalezienie 

ewentualnego sprawcy 
      Komendant Główny Policji 
wyznaczył nagrodę w wysoko-
ści miliona złotych za pomoc we 
wskazaniu osoby odpowiedzial-

nej za zanieczyszczenie Odry 

lub posiadającej istotne informa-
cje mogące doprowadzić do 
ustalenia sprawców.  
      Informacje można przeka-
zywać dzwoniąc pod numer 
tel. 600 940 690. Dotychczas 

policja otrzymała 394 zgłosze-
nia. Każde z nich jest szczegóło-
wo analizowane i weryfikowane 

pod kątem ewentualnego wyko-
rzystania w prowadzonych 

czynnościach. 
Badanie przyczyn 

zanieczyszczenia Odry 
      Przyczyna skażenia wody w 
rzece jest szczegółowo badana. 
Eksperci Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego w Olsztynie zna-
leźli w próbkach wody z Odry 
złote algi. To gatunek inwazyj-
ny. Jego występowanie stwier-

dzono w Europie do tej pory 

tylko kilkukrotnie. Wiadomo, że 
może on żyć w zbiorniku wod-
nym czy rzece, nie sprawiając 
problemów. Zabójczy staje się 
dopiero jego zakwit. Aby do 

niego doszło potrzebna jest od-
powiednia temperatura, zasole-

nie, wysokie przewodnictwo 

elektryczne wody i wysokie pH. 

Podczas kwitnienia algi wytwa-

rzają toksyny zabójcze dla ryb i 
innych organizmów wodnych. 
Są niegroźne dla człowieka. 
      Obecnie prowadzone są ba-
dania uwarunkowań, które do-
prowadziły do pojawienia się 
tego gatunku alg w Odrze. 

  Strona internetowa 

www.gov.pl/odra 

      Aktualne i sprawdzone in-

formacje dotyczące działań 
związanych z zanieczyszcze-
niem Odry, a także komunikaty 
ze służb można znaleźć na spe-
cjalnej stronie interneto-

wej www.gov.pl/odra  

      W serwisie znajdują się tak-
że informacje związane z zasa-
dami bezpieczeństwa, któ-
re mają chronić przed rozprze-
strzenianiem się negatywnych 
skutków skażenia Od-
ry. Dodatkowo zamieszczane są 
również dane dotyczące ba-
dań wykonywanych przez insty-

tucje odpowiedzialne za ochronę 
środowiska.   
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

      Radykalna zmiana narra-

cji  PIS wobec realizacji zobowią-
zań wynegocjowanych przez Ko-
misję Europejską z polskim rzą-
dem, oddala perspektywę wypła-
ty unijnych pieniędzy z Krajowe-

go Planu Odbudowy.  Blisko 24 

miliardy euro dotacji i ponad  11 

mld euro preferencyjnych poży-
czek miało sfinansować 54 inwe-
stycje i 48 reform. Ponad 40 proc. 

środków  planowane były na cele 

klimatyczne. 
      Po zatwierdzeniu przez unij-

nych komisarzy wynegocjowanego 

przez polski rząd KPO było jasne, 
że zanim pieniądze popłyną do 
Polski, rząd musi wypełnić zobo-

Interes partyjny PIS  

blokadą do wypłaty środków z KPO 

http://www.gov.pl/odra
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wiązania dotyczące sądownictwa 
do końca czerwca br. Tak się nie 
stało, pomimo podjętych deklaracji. 
      W porozumieniu jest zapisane, 

że głównym celem wprowadzanych 
reform jest podniesienie standardu 

ochrony sądowej, wzmocnienie 
niezależności i bezstronności sądów 
oraz niezawisłości sędziów, a także 
poprawa klimatu inwestycyjnego w 

Polsce. I choć wynegocjowane 
przez polski rząd zapisy są faktem 
rządzący zarzucają Komisji Euro-
pejskiej łamanie umowy. 
      Po wstępnej analizie ustawy, 
która w miejsce Izby Dyscyplinar-

nej powołała Izbę Odpowiedzialno-
ści Zawodowej, KE stanowczo dała 
znać polskiemu rządowi, że zobo-
wiązań nie dopełnił. A to oddala 
perspektywę wypłaty środków z 
pocovidowego fundusz odbudowy. 

      Posłowie opozycyjni jedno-
znacznie oceniają, że rząd, który 
nie bierze tych pieniędzy działa na 
szkodę polskich obywateli. To mia-
ły być dodatkowe  środki na ochro-
nę zdrowia i środowiska, na budo-
wę m.in. żłobków i przedszkoli,  a 

zatem na te wszystkie obszary, na 

które zawsze pieniędzy brakowało. 
Krajowe budżet zawsze budżet nie 

pozwalał na to, żeby zwiększać 
wydatki na takie inwestycje. Na to 

wszystko mieliśmy mieć pieniądze 
z KPO, przypominają posłowie 
Koalicji Obywatelskiej. 

      Blisko 24 miliardy euro dotacji 

i ponad  11 mld euro preferencyj-

nych pożyczekto były dodatkowe 
środki poza negocjowaną co 7 lat 
unijną perspektywą budżetową. W 
przypadku Polski miały być wyda-
wane   w ramach 5 obszarów: od-
porność i  konkurencyjność gospo-
darki, zielona energia, transforma-

cja cyfrowa, efektywność, dostęp-
ność i jakość ochrony zdrowia oraz 

na zieloną zieloną mobil-
ność. 
      Rząd zgodził się na 
warunki stawiane przez KE, 

a następnie z powodu decy-
zji Jarosława Kaczyńskie-
go, większość parlamentar-
na nie dopełniła warunków 
i dlatego Polska nie dostaje 

tych pieniędzy – tłumaczył 
Michał Kamiński w nie-

dzielnym programie „Kawa 
na ławę”. Perspektywa ich 
wyplata coraz bardziej się 
oddala. 

      W samym rządzie nie 
ma nawet zgodności w 
kwestii tego, kiedy do 

Brukseli pójdzie pierwszy 
wniosek o wypłatę środ-
ków. Jedni mówią o wrze-
śniu, inni o październiku, a 
wiceminister Marcin Horała 
o przełomie roku. „Pod 
koniec tego roku lub z po-

czątkiem przyszłego, bę-
dziemy gotowi, żeby ten 
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wniosek o płatność złożyć do Bruk-
seli. 

      Pytany o tę zwłokę europoseł 
PIS, Karol Karski wyznał, że wy-
plata trafi do Polski najpóźniej po 
przegranych wyborach parlamentar-

nych Donalda Tuska. Wtedy komi-

sarz Ursula Von der Leyen nie bę-
dzie już miała nadziei, że uda im się 
go zainstalować w Polsce jako po-

słusznego wykonawcę interesów 
niemieckich”. 
      Cyniczny ton tej wypowiedzi 

nie jest niczym nowym. W podob-

nym antyniemieckim i anty unijnym 

tonie w ostatnich dniach mówią też 
inni przedstawiciele PIS i rządu. 
      Prezes PIS, Jarosław Kaczyński 
stawia interes partyjny ponad intere-

sem państwa. Chce razem ze Zbi-

gniewem Ziobro  mieć 
pełną kontrolę nad pol-
skim wymiarem spra-

wiedliwości, bo inaczej 
nie będą w stanie chro-
nić swoich funkcjona-
riuszy przed ponosze-

niem odpowiedzialności 
za bezprecedensowe 

łamanie prawa i podej-
mowanie różnego ro-
dzaju decyzji – podsu-

mowała Joanna Mu-

cha w Kawie na ławę. 
      Wniosek o płatność 
będzie ostatecznym 
testem, czy polityka 

rządu blokuje europej-
skie środki. Kiedy trafi 
do Brukseli, KE będzie 
musiała ocenić czy je 
wypłacić czy nie. Zapi-
sane w KPO pieniądze 
to mniej więcej tyle, ile 
wynosi 1/3 polskiego 

rocznego budżetu. One 
są Polsce  bardzo po-

trzebne. Jeśli nie przy-
wrócimy w kraju niezależności są-
downictwa, będziemy się mogli z 
nimi pożegnać. Wyborcy na pewno 
tego PIS-owi nie zapomną. 
 

Redaktor 
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      Rusza XVIII edycja kon-

kursu Popularyzator Nauki, w 

którym nagradzane są osoby, 
zespoły i instytucje, które wy-
jaśniają zagadnienia nauki i 
pomagają lepiej rozumieć 
świat. Nabór trwa tylko do 18 
września. Zwycięzców pozna-
my w grudniu.  
      Konkurs organizowany jest 

od 2005 roku przez serwis Nau-

ka w Polsce, wydawany przez 

Fundację Polskiej Agencji Pra-

sowej ze środków programu 
„Nauka dla Społeczeństwa” Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki. Jest 

to najstarszy i najbardziej presti-

żowy w Polsce konkurs, w któ-
rym nagradzani są uczeni, ludzie 
mediów, instytucje oraz społecz-
nicy, których pasją jest dzielenie 
się wiedzą i odsłanianie tajemnic 
współczesnej nauki. 
      Do konkursu można zgła-
szać działania trwające co naj-
mniej 2 lata. W kategorii 

„Naukowiec” mogą się zgłaszać 

popularyzujące naukę osoby 
indywidualne, posiadające co 
najmniej stopień doktora. 
„Animator” – o tę nagrodę mogą 
ubiegać się osoby prowadzące 
indywidualną działalność popu-
laryzatorską, nieposiadające 
stopni ani tytułów naukowych 
(np. studenci i doktoranci, pra-

cownicy administracyjni uczel-

ni). 

      W kategorii „Zespół” rywa-
lizują zespoły osób popularyzu-
jących naukę (tworzone np. 

Popularyzatorzy nauki poszukiwani 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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przez naukowców, animatorów 
popularyzacji, koła naukowe, 
osoby pracujące nad wspólnymi 
projektami na rzecz popularyza-

cji, animatorów nauki w instytu-
cjach typu muzea). W kategorii 

„Instytucja” o nagrodę mogą 
ubiegać się instytucje – nauko-

we (np. instytuty, jednostki 

uczelni), pozanaukowe (np. or-

ganizacje pozarządowe, centra 
nauki) czy przedsiębiorstwa. O 
nagrodę mogą się też ubiegać 
dziennikarze, zespoły redakcyj-
ne mediów, blogerzy czy zespo-
ły tworzące strony internetowe – 

zostaną ocenieni w kategorii 
„Media”. 
      Od kilku lat do konkursu 

mogą się zgłaszać również oso-
by, zespoły i instytucje już 
wcześniej nagrodzone, prezentu-
jąc aktywność realizowaną w 
późniejszym okresie. 
      Zakwalifikowane kandyda-

tury oceni Kapituła, złożona z 
przedstawicieli środowiska nau-
kowego, popularyzatorów nauki 
i przedstawicieli portalu Nauka 

w Polsce, kierowana przez prof. 

Michała Kleibera – wiceprezesa 

Europejskiej Akademii Nauk i 

Sztuki, wieloletniego prezesa 

PAN, b. ministra nauki i infor-

matyzacji, jednego z inicjatorów 
konkursu. 

      Jurorzy wybiorą laureatów 
w pięciu kategoriach, a także 
wyłonią kandydata Nagrody 
Głównej. Może to być populary-
zator – osoba, zespół lub insty-
tucja – kandydujący w dowolnej 
kategorii konkursowej. (PAP) 
 

Redaktor 
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      Zmodyfikowana probio-

tyczna bakteria, który regulu-
je metabolizm soli żółciowych 
w przewodzie pokarmowym, 

może przeciwdziałać zakaże-
niu bakterią Clostridioides 

difficile (CDI) i jej skutkom – 

informuje pismo „Nature 
Communications”. 
      Zainfekowanie jelita grube-

go przez bakterię Clostridioides 
difficile prowadzi do zakaźnej 
biegunki. Większość przypad-

ków CDI zaobserwowano u 
osób, które przyjmowały anty-
biotyki lub właśnie zakończyły 
terapię antybiotykową. 
      Podawanie antybiotyków w 
leczeniu CDI powoduje zaburze-

nie równowagi mikrobiomu jeli-

Nowy probiotyk może zapobiec 

infekcjom jelita grubego 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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towego, znane jako dysbioza. 

Może to zakłócać inne procesy 
mikrobiomu, takie jak metabo-

lizm soli żółciowych. Z kolei 
rozregulowanie metabolizmu 

soli żółciowych potrafi aktywo-
wać uśpione spory Clostridioi-
des difficile, powodując ciężką 
biegunkę i zapalenie jelita gru-
bego lub ponowną infekcję 
CDI. 

      Wykorzystując pospolity 
szczep bakterii E. coli, zespół 
naukowcówz National Universi-
ty of Singapore Yong Loo Lin 

School of Medicine (NUS Me-

dicine) kierowany przez prof. 

Matthew Changa, opracował 
probiotyk, który w razie wystą-
pienia zaburzeń równowagi mi-
krobiomu wywołanych przez 
antybiotyki może aktywować 
enzym regulujący metabolizm 
soli żółciowych. Probiotyk ten 
wykorzystuje „obwód genetycz-
ny”, na który składają się: gene-
tycznie zakodowany czujnik, 

wzmacniacz i element wyko-

nawczy. 

      Szczep E. coli został wybra-
ny ze względu na jego udowod-
nione bezpieczeństwo u ludzi, a 
ponieważ należy do bakterii 
Gram –ujemnych, jest kompaty-

bilny z obecną terapią CDI, któ-
ra wykorzystuje antybiotyki 

skierowane przeciwko bakte-

riom Gram-dodatnim. 

      „Czujnik” bakterii wykrywa 
obecność kwasu sialowego, me-
tabolitu jelitowego, który wska-
zuje na zaburzenia równowagi 
mikrobiomu. Aktywowany 

przez czujnik element wyko-

nawczy wytwarza enzym, który 
może regulować metabolizm 
soli żółciowych i ogranicza 
„kiełkowanie” przetrwalników 
Clostridioides difficile, które 
wywołują CDI. Zespół 
uwzględnił również wzmac-
niacz, który wzmacnia aktywa-
cję przez czujnik i zwiększa 
produkcję enzymu, redukując 
kiełkowanie przetrwalników 
Clostridioides difficile o 98 

proc. 

      Eksperymenty wykazały, że 
probiotyk znacznie obniżył CDI 
w modelach laboratoryjnych, o 

czym świadczy 100 proc. prze-
żywalność i lepsze wyniki kli-
niczne. „Ta innowacja naukowa 
pozwala lepiej zrozumieć, w 
jaki sposób możemy kontrolo-
wać mikrośrodowisko w organi-
zmie, bez konieczności bezpo-
średniego zabijania bakterii 
Clostridioides difficile, podawa-

nia dodatkowych leków lub sto-
sowania inwazyjnych metod w 

celu pozbycia się infekcji” – 

wskazał prof. Chang, autor pu-
blikacji (DOI: 10.1038/s41467-

022-31334-z). – „To przydatne, 
gdy rozważamy rozwój lub udo-
skonalenie przyszłych metod 
leczenia CDI.” (PAP) 
 

Redaktor 
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      Zespół naukowców z Cen-
trum Nowych Technologii 

Uniwersytetu Warszawskiego 

wyhodował nowy szczep eks-

tremofilnej mikroalgi  o uni-

katowych właściwościach, któ-
re mogą służyć w różnych ob-
szarach gospodarki. Krasno-

rost można wykorzystać w 
przemyśle paliwowym, farma-
ceutycznym, w ochronie śro-
dowiska, a także w fundamen-
talnych badaniach – genetyce, 

biologii i ewolucji komórki – 

poinformował Uniwersytecki 
Ośrodek Transferu Technolo-
gii UW. 
      I dodaje, że algi mogą być 
bogatym i niedrogim źródłem 
dużych ilości biomasy, wyko-
rzystywanej do produkcji biopa-

liw. Biomasa może też poten-
cjalnie służyć jako naturalne 
źródło paliwa wodorowego. Co 
więcej, ze względu na swoje 
właściwości krasnorost sprawdzi 
się w oczyszczaniu środowisk 
wodnych i ścieków ze związków 
metali ciężkich. Jeszcze inne 
zastosowanie może on znaleźć 
w przemyśle farmaceutycznym, 
który opracowuje leki oparte na 
masowej produkcji selekcjono-

wanych białek z medium o wy-
sokiej zawartości siarczanów, 
azotanów i fosforanów – na 

przykład szczepionek bazują-
cych na mRNA. 

      Nowy szczep mikroalgi od-

kryto w efekcie prac badaw-

czych prowadzonych w 2021 

roku w Centrum Nowych Tech-

nologii UW (CeNT UW) pod 

kierunkiem prof. Joanny Kargul 

z Laboratorium Fotosyntezy i 

Paliw Słonecznych. Ekspery-
menty polegały na poddawaniu 
wybranego gatunku krasnorostu, 

Cyanidioschyzon merolae 10D, 

kilkuetapowemu procesowi ad-

aptacji do neutralnego pH. 

„C. merolae 10D to wyjątkowy 
gatunek algi, która świetnie ra-
dzi sobie w ekstremalnych wa-

runkach wodnych, gdzie wystę-
puje szereg silnie toksycznych 

czynników. W naturze alga ta 
bytuje w gorących, kwaśnych 
źródłach pochodzenia wulka-
nicznego o pH zbliżonym do 
zera i temperaturze ponad 50 

stopni Celsjusza. Alga ta jako 

jedyny organizm żyje w warun-
kach tak trudnych, że giną w 
nich nawet termofilne sinice czy 

Na UW wyhodowano nowy szczep 

mikroalgi do zadań specjalnych 
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archeony, znane z dużych możli-
wości adaptacyjnych na drodze 
ewolucyjnego rozwoju. Wulka-

niczna mikroalga C. merolae 

znana jest z bardzo prostej, pry-

mitywnej wręcz budowy oraz 
wyjątkowo skromnego materiału 
genetycznego. Ze względu na 
bardzo ograniczoną liczbę ge-
nów C. merolae jest przedmio-
tem wielu badań prowadzonych 

przez biologów ewolucyjnych i 
komórkowych” – wyjaśnia prof. 

Joanna Kargul z CeNT UW. 

      Badacze z UW hodowali 

komórki C. merolae 10D, stop-
niowo zmieniając warunki wod-
ne poprzez zwiększanie pH. W 
wyniku serii eksperymentów 
okazało się, że w bardzo krótkim 
czasie algi wykształciły ewolu-
cyjne zmiany regulacji swoich 

genów i zaadaptowały się do 
bytowania w pH zbliżonym do 
neutralnego (7), w szerokim za-

kresie temperatur od 18 do 45 

stopni Celsjusza. 

Redaktor 
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      Bliźniacy z Ukrainy – Na-

zar i Timur, przeszli w Lubli-

nie kilka skomplikowanych 

operacji ratujących im wzrok 
przed całkowitą utratą widze-
nia. W kwietniu rakieta ude-

rzyła w ich dom w Siewierodo-
niecku we wschodnim Donba-

sie. Chłopcy i ich mama Olena 
Sielihzjanova zostali oślepieni 
i doznali licznych obrażeń 
twarzy. Wyciągnięci spod gru-
zów przebyli niebezpiecz-
ną  podróż przez Ukrainę. 
Przejechali 1300 km zanim 

trafili do ośrodka okulistycz-
nego we Lwowie. Dr Nataliya 

Preys zorganizowała karetkę, 
która zabrała ich do czołowe-
go polskiego chirurga okulisty 

Roberta Rejdaka w Lublinie, 

w celu natychmiastowego le-

czenia. 
      Okulista nie była w stanie 
przeprowadzić sama tak trud-
nych zabiegów w szpitalu we 
Lwowie ze względu na brak 
sprzętu i leków spowodowanych 
agresją Rosji na Ukrainę. Przy-
jacielskie relacje z prof. Rober-

tem Rejdakiem, szefem Kliniki 

Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej 
Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie zapewniły poważnie 

rannym bliźniakom i ich mamie 
specjalistyczną opiekę w Pol-
sce.     

      Nazar stracił prawe oko, ale 
pozyskaliśmy dla niego protezę 
z USA, która porusza się tak, że 
ledwo można ją odróżnić od 
prawdziwego oka – mówi prof. 

Robert Rejdak, szef kliniki i 

prorektor Uniwersytetu Me-

dycznego w Lublinie. – Taka 

proteza miała kluczowe znacze-
nie, żeby zapobiec deformacji 
twarzy chłopca w miarę jego 
wzrostu. Zoperowaliśmy rów-
nież jego lewe oko, przywraca-
jąc Nazarowie prawidłowe wi-
dzenie. Timur również potrze-
bował operacji obu oczach. 
Choć jego prawe oko zostało 
uratowane, było bardzo poważ-
nie uszkodzone i obecnie ma 

tylko 10 ostrości wzroku. 
      Jego lewe oko miało powi-
kłania pourazowe zaćmy i ma 
60 proc. ostrość widzenia. Po-
trzebuje okularów, ale prof. Ro-
bert Rejdak wierzy, że jego 
wzrok poprawi się do tego stop-
nia, że nie będzie ich już potrze-
bował, gdy dorośnie. Matka 
chłopców OlenaSielihzjanova, 
której prof. Rejdak usunął z oka 
kawałek szkła, ma teraz pełne 
widzenie. Jej złamana noga się 

zagoiła. Wyrwano jej kilka zę-
bów po uszkodzeniu w wyniku 
eksplozji, a teraz zostanie prze-

prowadzona operacja plastycz-

na  w celu usunięcia blizn na 
twarzy i szyi. Kobieta wzięła 
pełną siłę wybuchu na siebie, 
chroniąc synów swoim ciałem. 
      Olena jest bardzo wdzięczna 
prof. Rejdakowi i osobom z jego 

zespołowi za tak wspaniałą 
opiekę i udzielone wsparcie me-
dyczne jej rodzinie.  Wszystko, 

czego chce, to aby jej dzieci 

wróciły do pełni zdrowia i pro-
wadziły spokojne życie – mówi. 
      Traumatyczne doświadcze-
nia rodziny utorowały drogę 
innym osobom, które doznały 
urazów oczu podczas wojny na 
Ukrainie i teraz udają się na le-
czenie do Kliniki Okulistyki 

Ogólnej i Dziecięcej Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie. Jej 

rektor prof. Wojciech Załuska 
umożliwił tej placówce przyję-
cie cotygodniowego przybycia 

pacjentów, zwłaszcza dzieci, po 
ich wstępnej ocenie na Ukrainie. 
Prof. Rejdak podkreśla, że le-
czenie pacjentów z Ukrainy od-
bywa się w placówkach me-
dycznych nie tylko w Lublinie, 

ale także w całej Polsce. – Jest 

to nasza solidarność z ukraiński-

Lubelscy okuliści ratują wzrok 

ofiarom wojny w Ukrainie 
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mi okulistami, którzy mają teraz 
ograniczone możliwości prze-
prowadzania skompilowanych 

zabiegów z powodu barbarzyń-
skiej agresji Rosji na ich kraj. 

Pomagamy lekarzom z Ukrainy 

w dostawie sprzętu okulistycz-
nego i profesjonalnych szkoleń, 
dodaje profesor. Bliska więź 
ze  Lwowskim Szpitalu Obwo-

dowym jest efektem takich 

szkoleń, w których uczestniczy-
ła m.in. dr Nataliya Preys. 

      Profesor Rejdak, jako prezes 

Towarzystwa Chirurgów Okuli-
stów Polskich, które bardzo ak-
tywnie włączyło się z pomoc 
okulistom z Ukrainy, dostarczył 
do Lwowa sprzęt medyczny o 
wartości ponad miliona złotych. 
      Na pierwszy plan wysuwa 

się nowy projekt telemedyczny 
z wykorzystaniem wysokiej kla-

sy kamer, które umożliwiają 
lekarzom na Ukrainie filmowa-

nie urazów, nawet podczas 

przerw w dostawie prądu, oraz 
wysyłanie wideo do specjali-
stów w Polsce, którzy mogą 
doradzić, jakie leczenie jest po-
trzebne, a nawet zdalnie kiero-

wać operacjami. 
Katarzyna Madera 

BBC News, Lublin, Polska 

 

                       Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Gospodarstwa ogrzewają-
ce domy pelletem otrzymają 
dodatek w wysokości 3 tysiąca 
złotych, drewnem kawałko-
wym – 1 tysiąca złotych, ole-
jem opałowym – 2 tysięcy zło-
tych, a LPG  500 złotych . Wy-

płaty będą realizowane przez 
gminy. Maksymalna podwyż-
ka taryf dla ciepłowni na nad-
chodzący sezon może sięgać 40 
procent. 
      Takie informacje podała 
podczas konferencji minister 

klimatu i środowiska Anna Mo-

skwa. Poinformowała, że prezes 
URE będzie blokował podwyżki 
cen ciepła w przypadku cie-
płowni, które składają do URE 
wnioski o zatwierdzenie taryf – 

maksymalna podwyżka taryf na 
ogrzewanie systemowe na nad-

chodzący sezon może sięgać 40 

Rząd mrozi 
taryfy dla ciepłowni 
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procent. 

      Na tym poziomie mrozimy 

taryfę, czyli prezes URE nie 
będzie akceptował większej 
podwyżki – powiedziała mini-
ster. – To wszystko, co będzie 
się mieściło pomiędzy tym pro-
giem, a kwotą wnioskowaną 
przez ciepłownie będzie rekom-
pensowane przez budżet pań-
stwa – zapewniła. 
      Jeśli ktoś złożył taryfę, do-
stanie szybko rekompensatę. 
Pozostali w procesie taryfikacji 

będą mogli składać nowe wnio-
ski z uwzględnieniem nowej 
regulacji – powiedziała szefowa 
MKiŚ. Dodała, że w przypadku 
mniejszych ciepłowni, których 
taryfy nie są zatwierdzane przez 
URE, zastosowano ten sam me-

chanizm 40 procent. 

      Te wszystkie podmioty będą 
otrzymywały rekompensatę róż-

nicy pomiędzy kwotą z poprzed-
niego sezonu grzewczego, a 

kwotą prognozowaną na ten rok 
z uwzględnieniem różnicy 40 
procent. W tym całym systemie 
mieszczą się nam gospodarstwa 
domowe, spółdzielnie, wspólno-
ty, wszystkie podmioty z listy 

gazowej, czyli szkoły, żłobki, 
przedszkola, piecza zastępcza, 
organizacje pożytku publiczne-
go – oświadczyła Moskwa. 
      Przekazała, że dla odbior-
ców indywidualnych przewi-
dziano dodatek w zależności od 
źródła ciepła, również z 
uwzględnieniem blokady ceny 
na poziomie ok. 40 procent. Go-

spodarstwa ogrzewające domy 
pelletem otrzymają dodatek w 
wysokości 3 tys. zł, drewnem 
kawałkowym – 1 tys. zł, olejem 
opałowym – 2 tys. zł, a LPG – 

500 zł Wypłaty dodatków będą 

realizowane przez gminy. 

      Kompleksowy pakiet wspar-

cia dla wszystkich odbiorców 
ciepła, którzy mogliby doświad-
czyć podwyżek w wyniku wzro-
stu cen surowca obejmie ok. 6,6 

mln gospodarstw domowych. 

Dla budżetu państwa to koszt 
9,1 mld złotych. 
      Moskwa oznajmiła, że pro-
jekt przepisów w tej sprawie jest 
gotowy. – Będziemy go prezen-
tować na Komitecie Stałym Ra-
dy Ministrów, potem na Radzie 
Ministrów, co pozwala nam pro-
gnozować, że na pierwszym 
wrześniowym posiedzeniu Sej-
mu – powiedziała minister kli-
matu. (PAP) 
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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 
 

 

      Smart City to inaczej inte-

ligentne miasto. Wraz z postę-
pującą urbanizacją oraz cy-
fryzacją coraz więcej miejsco-
wości przeistacza się w Smart 
City. Dotyczy to także miast w 
Polsce. Jak funkcjonują pol-
skie inteligentne miasta i któ-
re trendy napędzają ich roz-
wój, prześledzili autorzy blo-
gu Executive Club. 
      Według profesora Nicosa 
Komninosa za inteligentne mia-

sta uważa się obszary (gminy, 
powiaty, miasta), które składają 
się z: kreatywnej populacji, któ-
ra realizuje działania intensyw-

nie wykorzystując wiedzę; 
efektywnie działających insty-
tucji i procedur w zakresie two-

rzenia wiedzy, umożliwiających 
jej nabywanie, adaptację i roz-
wój; rozwiniętej infrastruktury 
szerokopasmowej, cyfrowych 

przestrzeni, e-usług oraz narzę-
dzi on-line do zarządzania wie-
dzą; udokumentowanej zdolno-
ści do innowacji, zarządzania i 
rozwiązywania problemów, 
które pojawiają się po raz 
pierwszy. 

      Inteligentne miasta – 

przykłady Smart City 1.0 
      Inicjatorami wykorzystania 

nowoczesnych technologii są 

firmy sektora ICT. Wdrażają 
różne rozwiązania, nie bacząc 
na to, czy są one potrzebne mia-
stom. Dobrym przykładem jest 
miasto Songdo w Korei Połu-
dniowej, które jest obecnie w 
budowie. Nowoczesne miasto 

biznesowe typu ubiquitous city, 

to największa na świecie pry-
watna inwestycja deweloperska. 

Ma stać się ośrodkiem bizneso-
wym na miarę Szanghaju, Hong 
Kongu czy Singapuru. 

      Inteligentne miasta – 

przykłady Smart City 2.0 
      Smart City 2.0 to faza roz-

woju inteligentnych miast z 

decydującą rolą administracji 

 

Jak funkcjonuje i jak się rozwija 

inteligentne miasto? 
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publicznej. Inicjatorami wyko-

rzystania nowoczesnych techno-

logii są władze lokalne. Wdraża-
nie nowych rozwiązań ma na 
celu poprawę jakości życia 
mieszkańców. Według badacza 
Smart City Boyda Cohena więk-
szość miast realizujących Smart 
City projekt należy dziś do gene-
racji 2.0. 

      Jak funkcjonują inteligent-
ne miasta? 
      Inteligentne miasta wyróż-
niają się dużą liczbą projektów i 
programów związanych z zasto-
sowaniem inteligentnych techno-

logii. Można w nich spotkać na-
stępujące rozwiązania: budowa 
zgodnie z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju; detektory za-
nieczyszczeń powietrza; inteli-
gentne sterowanie oświetleniem 
ulicznym; inteligentne sterowa-

nie ruchem ulicznym; inteligent-

ne zasilanie w całym mieście; 
monitoring; publiczna sieć Wi-

Fi dla wszystkich mieszkańców; 
rozwinięta infrastruktura trans-
portowa – metro, liczne ścieżki 
rowerowe oraz popularyzacja 

transportu elektrycznego; wyko-

rzystanie Big Data; wysoka od-

porność na awarie IT oraz cyber-
ataki. 

      Smart projekt – korzyści 
dla mieszkańców i przedsię-
biorców 
Najważniejsza z korzyści, jakie 
wiążą się z życiem w Smart Ci-
ty, to poprawa jakości życia na 
wielu płaszczyznach – od zwięk-
szenia efektywności transportu 
publicznego i prywatnego, przez 

zwiększone bezpieczeństwo pu-
bliczne, po energooszczędność i 
– co za tym idzie – mniejsze 

koszty życia. 
      Przekształcenie miejscowo-
ści w Smart City może poprawić 
lokalną sytuację ekonomiczną – 

zapewnić nowe miejsca pracy, a 
także przyciągać najlepszych 

specjalistów z danej dziedziny. 
Inteligentne miasta stanowią 
dużą szansę również dla przed-
siębiorców – ponieważ prze-
kształcenie miejscowości jest 
dobrą inwestycją dla podmiotów 
publicznych, firmy mogą liczyć 
na duże wsparcie finansowe 
podczas wdrażania nowych tech-
nologii. 

      Smart city  – trendy 
      Od 2021 roku miasta stają 
się jeszcze bardziej smart. Jakie 
trendy możemy zaobserwować? 
Są to przede wszystkim: rozwój 
elektromobilności – inteligentne 

miasta inwestują w wiele roz-
wiązań, które usprawniłyby po-
ruszanie się po drogach. Jednym 
z nich są samochody elektrycz-
ne. W samej Polsce zarejestro-

wanych jest kilkanaście tysięcy 
samochodów elektrycznych i 
mniej więcej tyle samo hybryd 
plug-in, technologia ta jest wciąż 
popularyzowana. 
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      Eksperci podają, że w ciągu 
5 najbliższych lat, po naszych 
drogach w kraju będzie poruszać 
się pół miliona samochodów 
elektrycznych. Czeka nas przy-

wiązywanie jeszcze większej 
wagi do ochrony danych, bo 

Smart City korzystają z ogrom-
nej ilości danych. Konieczne 
jest więc jeszcze lepsze zabez-
pieczenie różnych informacji. 
Sieć 5G – nowy standard sieci 

zadomowił się już w wielu mia-
stach. Dzięki niemu możliwe 
jest płynne działanie rozbudo-
wanych sieci czujników oraz 
urządzeń zapewniających bez-
pieczeństwo mieszkańcom. 
      Kryzys energetyczny, brak 

unijnych środków z KPO  i wy-

soka inflacja może jednak ten 
trend w polskich miastach moc-

no wyhamować. Przestaniemy 
być konkurencji dla inwestorów, 

którzy na miejsce swoich inwe-
stycji wybiorą na pewno miejsca 
w najnowocześniejszą infra-
strukturą 

Źródło: Executive Club 
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      SI określiła trójwymiaro-
wą strukturę praktycznie 
wszystkich białek znanych 
nauce. A to dopiero początek, 
bo inteligentne komputery 

nieporównanie sprawniej od 
człowieka potrafią prowadzić 
różnego typu biologiczne ba-
dania, w tym testować nowe 
leki. 
      Eksperci z EMBL European 

Bioinformatics Institute (EMBL

-EBI) i firmy DeepMind ogłosili 
wyjątkowe dokonanie, które 
łączy dwie dziedziny – biologię 
molekularną i sztuczną inteli-
gencję. Z pomocą inteligentne-
go programu stworzyli bazę z 
opisem trójwymiarowej struktu-
ry niemal wszystkich znanych 

nauce białek. Białka pochodzą z 
organizmów, których genom 
udało się do tej pory zsekwen-
cjonować – w tym roślin, bakte-
rii, zwierząt. Już wcześniejsza, 
znacznie uboższa wersja stała 
się ważnym narzędziem dla ba-
daczy z całego świata. 
      „AlphaFold oferuje trójwy-
miarowy wgląd we wszechświat 
białek. Popularność stworzonej 
bazy oraz jej wzrost to wspólny 
sukces DeepMind i EMBL. Po-

kazuje nam dostrzec moc multi-

dyscyplinarnych badań” – zwra-

ca uwagę dyrektor generalny 
EMBL, Edith Heard. „Byliśmy 
zadziwieni tempem, z jakim 

AlphaFold stała się podstawo-
wym narzędziem setek tysięcy 
naukowców w laboratoriach i 
uniwersytetach z całego świata. 
Od walki z chorobami po próby 
usuwania zanieczyszczeń plasti-
kiem, AlphaFold wywarła już 
wpływ na prace nad najwięk-
szymi globalnymi wyzwaniami. 

Mamy nadzieję, że rozbudowa-
na baza będzie pomagała niezli-
czonej rzeszy naukowców w ich 
tak ważnej pracy i otworzy zu-
pełnie nowe drogi do nauko-
wych odkryć” – mówi Demis 

Hassabis, założyciel i prezes 
DeepMind. 

      Pierwsza wersja systemu 

powstała w 2021 roku i zawiera-
ła opis budowy 350 tys. białek, 
w tym wszystkich białek ludz-
kich. Potem dodawano kolejne 

proteomy (zestaw białek danego 
gatunku) m.in. związane z tropi-
kalnymi chorobami. W niecały 
rok bazę cytowało ponad tysiąc 
naukowych publikacji i korzy-

stało z niej ponad 500 tys. spe-
cjalistów ze 190 krajów, aby 

przejrzeć ponad 2 mln białek. 
Niektórzy eksperci, na podsta-
wie oprogramowania AlphaFold 

stworzyli własne informatyczne 
narzędzia do pracy z białkami i 
inne systemy, np. przewidujące 
strukturę RNA. Konsekwencje 
powstania bazy trudno jest więc 
przecenić, to bowiem od białek 
zależy niemal wszystko, co 
dzieje się w żywej komórce. 
      Wśród prowadzonych dzięki 
AlphaFold badań można wy-
mienić m.in. prace związane z 
chorobą Parkinsona, zaniedba-
nymi chorobami takimi jak cho-

roba Chagasa czy leiszmanioza, 

nad zdrowiem pszczół czy ewo-
lucją człowieka. 
      „AlphaFold wytworzyła fa-
lę, która rozchodzi się w spo-
łeczności związanej z biologią 
molekularną. Tylko w ostatnim 
roku pojawiło się ponad tysiąc 
naukowych artykułów poświę-
conych różnym tematom, które 
odnosiły się do AlphaFold. Ni-
gdy nie widziałem czegoś takie-
go” – mówi Sameer Velankar 

z EMBL-EBI’s Protein Data 
Bank. „A to tylko wpływ bazy z 
milionem struktur. Wyobraźmy 
sobie oddziaływanie 200 mln 
dostępnych dla wszystkich 

Sztuczna inteligencja 

zamiast biologa 
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struktur białek” – podkreśla eks-
pert. 

      Jednak oprócz tego, jak biał-
ko jest zbudowane (od czego 

zależy jego działanie), niemniej 
istotne jest, w którym miejscu 
komórki się znajduje. Nad taką 
mapą pracują eksperci z Chan 
Zuckerberg Biohub. Zespół ten 
właśnie zaprezentował oparty na 
sztucznej inteligencji system, 

który nauczył się analizować 
mikroskopowe obrazy białek. 
System o nazwie Cytoself 

przedstawia lokalizację danego 
białka w komórce oraz jego 
funkcję. Każda komórka zwiera 
tymczasem tysiące różnych bia-
łek, z których wiele pracuje przy 
tym wspólnie. „Komórka jest 
dużo bardziej zorganizowana 
przestrzennie, niż nam się kie-
dyś wydawało” – mówi Manuel 
Leonetti, jeden z autorów pracy 
opublikowanej w piśmie 
„Nature Methods”. 
      Komputery mogą więc za-
oszczędzić ludziom gigantyczną 
ilość pracy. Co więcej system 
został tak zaprogramowany, że 

sam nauczył się, jak analizować 
mikroskopowe obrazy. „W nad-
zorowanym uczeniu sztucznej 

inteligencji trzeba ręcznie poka-
zywać jej kolejne przykłady. 
Oznacza to ogrom żmudnej pra-
cy” – podkreśla główny autor 
badania Hirofumi Kobayashi. 

„Pytanie o miejsca występowa-
nia danego białka – o wszystkie 

lokalizacje i ich kombinacje, w 

których może się znajdować – 

ma fundamentalne znaczenie. 

Biolodzy próbowali ustalić 
wszystkie możliwe miejsca i 
komórkowe struktury występo-
wania białek od dekad. Zawsze 
jednak robiło się to z pomocą 
pracy człowieka analizującego 
dane. Rodzi się pytanie – w ja-

kim stopniu ograniczenia i nie-

dokładności ludzi wprowadziły 
błędy” – podkreśla Loic Royer 
jeden z autorów nowej publika-
cji. 

      Naukowcy twierdzą, że za-
skoczyła ich ilość informacji, 
jaką algorytm potrafił wydobyć 
z samodzielnie analizowanych 

mikroskopowych zdjęć komó-

rek. „Poziom dokładności loka-
lizowania białek był dużo wyż-
szy, niż się spodziewaliśmy” – 

podkreśla dr Manuel Leonetti. 
      Wprowadzana do biologii 

molekularnej SI wykracza już 
jednak dalej, niż badania pod-
stawowe. Specjaliści z Nagoya 
University zaprezentowali w 

lipcu system, który pomaga do-
pracować leczenie zaburzeń 
neurodegeneracyjnych. Jak 

zwracają uwagę naukowcy, leki 
przeciw chorobom tego typu 

często powodują przykre skutki 
uboczne, jak np. zaburzenia 

funkcji seksualnych czy działa-
nia mięśni. Szukający lepszych 
leków naukowcy zauważyli, że 
wymagające terapii neurony 
mają nieco inny kształt od pozo-
stałych. To oznacza, że być mo-
że na tej podstawie dałoby się 
opracować terapie działające 
bardziej selektywnie – tylko na 

chore komórki. Jednak różnice 
te trudno jest zauważyć człowie-
kowi, co bardzo utrudnia bada-

nia. Komputerowy system o 

nazwie FOCUS świetnie sobie z 
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tym radzi i do tego sprawdza, 

czy neuron o danym kształcie 
reaguje na wybrany lek. Bada-

cze przetestowali swój system 
na chorobie Kennedy’ego 
(opuszkowo-rdzeniowym zani-

ku mięśni), która prowadzi do 
śmierci neuronów motorycz-
nych. FOCUS potrafił ze 100 
proc. dokładnością rozpoznać 
reakcję komórek na terapię. 
      „Technologia ta umożliwia 
czułą i niezawodną ocenę skut-
ków działania leków przez ana-
lizę zmiany kształtu chorych 
komórek w kształt komórek 
zdrowych. W normalnych wa-

runkach nie potrafiliśmy ich 
rozróżnić” – tłumaczy kierujący 
pracami prof. Ryuji Kato. „To 
ultrawydajna metoda badań 
przesiewowych, która pozwala 
przewidzieć ich skuteczność 
tylko z pomocą analizy zdjęć. 
Dzięki temu można zaoszczę-
dzić czas potrzebny do prowa-
dzenia analizy działania leku z 
kilku godzin – w przypadku 

kilkuset tysięcy komórek – do 

zaledwie kilku minut. Metoda 

pozwala na dokładne prognozo-
wanie terapeutycznych efektów 
bez konieczności prowadzenia 
skomplikowanych i inwazyj-

nych eksperymentów” – podkre-

śla specjalista. Wygląda więc na 
to, że stanie się potężnym narzę-
dziem biologów, co może wpro-
wadzić badania na nowy po-
ziom, a to powinno przynieść 
odkrycia, terapie i inne niespo-

dzianki, których dzisiaj nie 
przewidzi chyba nawet sama SI. 

      Nauka w Polsce 

Marek Matacz 
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      Naukowcy Politechniki 

Białostockiej opatentowali 
sposób wytwarzania tlenowego 
granulowanego osadu czynne-

go. Technologia może przy-
śpieszać biologiczne oczyszcza-
nie wody, a po wdrożeniu – 

ograniczyć koszty funkcjono-
wania oczyszczalni ścieków 
poprzez zmniejszenie ilości 
kłopotliwego osadu – poinfor-

mowała uczelnia. 
      „Opracowane przez nas roz-
wiązanie można wdrożyć na 
oczyszczalniach ścieków, w któ-
rych ciąg technologiczny oparty 
jest o wykorzystanie sekwencyj-

nych reaktorów biologicznych” 
– mówi współtwórca wynalaz-
ku, dr inż. Piotr Ofman z Kate-

dry Technologii i Inżynierii Śro-
dowiska PB, cytowany w infor-

macji prasowej. 

      Szybsze biologiczne oczysz-

czanie ścieków 
      Jak zapewnia Politechnika 

Białostocka, technologia oczysz-
czania ścieków z wykorzysta-

niem tlenowego granulowanego 

osadu czynnego jest metodą in-
nowacyjną. Choć została wyna-
leziona i wdrożona ponad deka-
dę temu, jest stosowana w zaled-
wie kilkunastu przemysłowych i 
miejskich oczyszczalniach na 

świecie. W Polsce wykorzystuje 
ją oczyszczalnia obsługująca 
miejscowość Ryki. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy 
mogą być wciąż trwające bada-
nia podstawowe nad granulowa-

nym osadem czynnym – ocenia-

ją eksperci uczelni. Opracowana 
przez nich metoda wykorzystuje 

„konsorcjum mikroorgani-
zmów” do biodegradacji związ-
ków węgla, form azotu i fosforu. 
Formująca się w tym procesie 
biomasa przyjmuje postać gra-
nul. Osad opada znacznie szyb-

ciej niż konwencjonalny, kłacz-
kowaty osad czynny. Dzięki 
temu nie trzeba stosować wielo-
komorowych reaktorów oraz 
recyrkulacji. Rozwiązuje to wie-
le problemów eksploatacyjnych 

i ogranicza koszty funkcjonowa-

nia oczyszczalni ścieków. 
      Mniej problemów z maga-
zynowaniem ścieków 
      Dr inż. Piotr Ofman tłuma-
czy, że tlenowe granule osadu 
czynnego są odporne na zmiany 
charakterystyki jakościowej 
ścieków dopływających do 
oczyszczalni. Dzięki temu efek-
ty biologicznego usuwania za-

nieczyszczeń obecnych w ście-
kach są stabilniejsze. Nauko-
wiec uważa, że nowa metoda 
pozwoli skrócić cykl pracy reak-
tora sekwencyjnego, a konkret-

nie tzw. fazę sedymentacji. 
      „To pozwala inaczej zapla-
nować strategię działania reakto-
ra oraz, w konsekwencji, ograni-

czyć koszty inwestycyjne zwią-
zane z budową zbiorników re-
tencyjnych, służących do maga-
zynowania ścieków surowych” – 

mówi dr inż. Piotr Ofman. 
      Badacze z PB zaobserwowa-

li, że tlenowe granule osadu 
czynnego przyrastają nieco wol-
niej w stosunku do kłaczków 

Ciąg dalszy ze s.1 

Opatentowano sposób 

na szybsze oczyszczanie ścieków 
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osadu czynnego. W praktyce 

oznacza to, że oczyszczalnia ma 
do zagospodarowania mniej osa-

du, jaki musi zostać odprowa-
dzony z układu oczyszczania 
ścieków. 
     Prowadząc badania w se-
kwencyjnym reaktorze biolo-

gicznym typu SBR, naukowcy z 

PB analizowali również prze-
miany form azotu w trakcie gra-

nulacji kłaczków osadu czynne-
go. Na podstawie swoich obser-

wacji przewidują, można zacho-
wać wymaganą jakość oczysz-
czonych ścieków, a jednocze-
śnie skrócić fazę napowietrza-
nia. Podkreślają, że napowie-
trzanie jest jednym z najbardziej 

energochłonnych procesów, jaki 
występuje w oczyszczalniach 
ścieków. 
      „Możliwość skrócenia czasu 
napowietrzania ścieków przekła-

da się na zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych związanych ze 
zużyciem energii elektrycznej” 
– wyjaśnia cytowany w materia-
le prasowym dr inż. Piotr 
Ofman. 

      Patent otwiera drogę do 
zastosowania przemysłowego 
      Patent nr P.424590 na wyna-

lazek pn. „Sposób wytwarzania 
tlenowego granulowanego osadu 

czynnego” został przyznany 26 
lipca 2022 r. Rozwiązanie jest 
efektem kilkuletniej pracy ze-

społu naukowców z Katedry 
Technologii w Inżynierii Środo-
wiska na Wydziale Budownic-

twa i Nauk o Środowisku. 
      Zespół pod kierownictwem 
dr. inż. Piotra Ofmana wykazał, 
że intensywność, z jaką zacho-
dzą przemiany form azotu 
zwiększa się wraz ze stopniem 
zgranulowania osadu czynnego. 

Aktualnie naukowcy pracują 
nad modyfikacją opatentowane-
go sposobu granulacji kłaczko-
watego osadu czynnego. Przewi-

dują, że wyniki ich badań będą 
mogły znaleźć zastosowanie 
również w gałęzi przemysłowej. 
      „Otrzymanie patentu ułatwi 
nam pozyskanie środków finan-
sowych na dalsze badania, które 
chcielibyśmy prowadzić w 
większej skali i o ile będzie to 
możliwe w warunkach rzeczy-
wistych” – zapowiada dr inż. 
Piotr Ofman. 

PAP – Nauka w Polsce 
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      Ekologia i rozwój to tema-
ty, które w ostatnich latach 
cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem specjalistów z wielu 
różnych obszarów. W tym ro-
ku są motywem przewodnim 
XXIV ogólnopolskiego sympo-
zjum naukowo-technicznego 

Hydroprezentacje. Wydarze-

nie to poświęcone jest aktual-
nym zagadnieniom inżynierii 
wodno-kanalizacyjnej, a jego 

adresatami są projektanci, 
wykonawcy, eksploatatorzy i 

kadry menedżerskie branży 
wodociągowej. To również je-

den z najważniejszych jesien-
nych eventów tego sektora. 
Tegoroczna edycja odbędzie 
się w dniach 19-21 październi-
ka 2022, niezmiennie w Kryni-

cy Zdroju. 
      Sympozjum korzeniami się-
ga jeszcze roku 1998, kiedy to 

odbyła się jego pierwsza edycja. 
Od tego czasu niemal rokrocz-

nie, bo tylko z zeszłoroczną 
przerwą spowodowaną COVI-
Dem, gości najważniejszych 
specjalistów w tej dziedzinie, 
którzy wspólnie przedstawiają i 
omawiają problemy 
i rozwiązania występujące w 

branży, a także dzielą się nowo-
ściami technologicznymi. 
      Program zapowiada się na-
prawdę dobrze – nie będzie lania 
wody! To 3 dni wystąpień, wy-
kładów i debat wybitnych spe-

cjalistów. Prelekcje rozpocznie 
prof. Andrzej Kowalczyk, rektor 

Uniwersytetu Śląskiego  w la-

tach 2016-20, który będzie mó-
wił o wpływie zmian klimatu i 
urbanizacji na stosunki wodne 

w miastach. W tym roku gościć 
będziemy również m.in. dr. hab. 
Prof. UŚ Damiana Absalona, 
przewodniczącego Państwowej 
Rady Gospodarki Wodnej, który 

Hydroprezentacje po raz 24 
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      Medicines for Europe – 

organizacja zrzeszająca euro-
pejskie firmy farmaceutyczne, 

której członkiem są Krajowi 
Producenci Leków (PZPPF), 
wzywa rządy krajów UE do 
utrzymania dostaw energii do 

zakładów farmaceutycznych w 
przypadku ograniczeń energe-
tycznych w Europie. Apel taki 

wystosowali też Krajowi Pro-
ducenci Leków do polskiego 
rządu. Apel nawiązuje do wy-
tycznych Komisji Europej-

skiej w sprawie europejskiego 

planu redukcji zapotrzebowa-

nia na gaz. 
      W zaproponowanym przez 

Komisję Europejską planie re-
dukcji zużycia gazu wymienio-
no branżę farmaceutyczną  jako 

kluczową i strategiczną z per-
spektywy społecznej, która po-
winna być traktowana prioryte-

towo w utrzymaniu ciągłości 
dostaw energii. 

      Wiele z najbardziej potrzeb-

nych leków (produkty sterylne, 
substancje biologiczne i anty-

biotyki) wymaga wysoce spe-

cjalistycznych warunków wy-
twarzania, szczególnie ogrzewa-
nia i chłodzenia w procesie pro-
dukcji. A to oznacza koniecz-

ność ciągłych dostaw energii – 

gazu lub prądu. Dlatego właśnie 
produkcji leków nie można po 
prostu wyłączyć na kilka dni i 
ponownie włączyć. 
      Firmy zrzeszone w PZPPF 

przeprowadziły analizy wpływu 
przerw w dostawach energii na 

proces produkcji. Okazało się, 
że nawet najniższy przewidzia-
ny stopień ograniczania dostaw 
energii oznacza konieczność 
zatrzymania całych linii produk-
cyjnych, a nawet zakładów. 

      Zważywszy, że krajowi pro-
ducenci leków dostarczają co 
drugi refundowany w Polsce 

lek, można sobie wyobrazić, jak 
dramatyczne miałoby to skutki. 
Ograniczenia w dostawach ener-

gii elektrycznej to katastrofa dla 

procesów produkcyjnych oraz 
badawczo-rozwojowych, prze-

chowywania surowców, półpro-
duktów, wyrobów gotowych i 
funkcjonowania laboratoriów. 
To paraliż systemów technicz-
nych, w szczególności zapew-
niających wymagane warunki 
środowiskowe, pożarowe oraz 
bezpieczeństwo pracy. A brak 
odpowiedniej temperatury i wil-

gotności oznacza degradację 
surowców, próbek i produktów 
– ostrzega Krzysztof Kopeć, 
prezes Krajowych Producentów 
Leków. 
      Nawet tymczasowe zatrzy-

manie produkcji wymagałoby 

 

Ograniczenie dostaw gazu 

zaszkodziłoby produkcji leków 

opowie o dokumentach plani-

stycznych w gospodarce wod-

nej i bezpieczeństwie wodnym. 
Oceny możliwości renowacji 
i wymiany sieci wodociągo-
wych metodami bezwykopowy-

mi podejmie się dr inż. Florian 
Piechurski z Politechniki Ślą-
skiej. 

      Hydroprezentacje przycią-
gają najwybitniejszych specjali-
stów z tego obszaru stając się 
platformą dyskusji o najważ-
niejszych wyzwaniach. Dzięki 
temu, było to wyraźnie widać 
podczas poprzednich edycji, są 
wydarzeniem wspierającym 
rozwój branży w sposób bar-
dziej zrównoważony, przemy-

ślany i wielowymiarowy. I wła-
śnie rozwój jest obok ekologii, 
tematem tegorocznej edycji. 

Staramy się, aby każdego roku 
program poruszał najważniej-
sze wyzwania stojące przed 
branżą wodno-kanalizacyjną 
oraz był osadzony w obecnych 
realiach i problemach świato-
wych – mówi Andrzej Mali-
nowski, przewodniczący Rady 
programowej sympozjum Hy-

droprezentacje XXIV 2022. 

Rejestracja, wraz z kartą zgło-
szeń, pełnym programem i wy-
kazem prelegentów, dostępna 
jest już na stronie wydarzenia. 
      Organizatorami Hydropre-

zentacji są Stowarzyszenie Wo-

dociągowców Województwa 
Śląskiego oraz Śląska Rada 
Naczelna Organizacji Technicz-

nej FSNT w Katowicach, któ-
rzy podobnie jak w poprzednich 

latach, zapraszają gości konfe-
rencji do hotelu Czarny Potok 

Resort SPA & Conference w 

Krynicy Zdroju. Wspaniałe wi-
doki i klimat gwarantowane są 
dzięki doskonałej lokalizacji 
hotelu – teren Popradzkiego 

Parku Krajobrazowego.  http://

hydroprezentacje.pl/ 
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ogromnego wysiłku i długiego 
czasu koniecznego do jej wzno-

wienia ze względu na wyzwania 
techniczne związane z kontrolą 
temperatury, reżimem sanitar-
nym i kontrolą zanieczyszczeń 
oraz zgodnością z wymogami 
dobrej praktyki produkcyjnej 

(GMP).  – Ponowne wznowienie 

produkcji po dłuższej przerwie 
musi być poprzedzone szere-
giem czynności serwisowych 
połączonych z obowiązkiem 
wykonania koniecznych badań i 
pomiarów, np. regulacji kaskad 
ciśnień, pomiarów mikrobiolo-
gicznych, testów regeneracji 
pomieszczeń, mycia urządzeń 
produkcyjnych oraz przeprowa-

dzenia jakościowych działań 
wyjaśniających. Wymaga też 
poprzedzających czynności kon-
trolnych przez uprawniony per-

sonel. Przeprowadzenie tych 

wszystkich działań jest kosztow-
ne i czasochłonne. Brak dopły-
wu energii na kilka godzin po-

woduje zatrzymanie produkcji 

na kilka dni – zaznacza Krzysz-

tof Kopeć. 
      Dlatego zwróciliśmy z proś-
ba do rządu o zapewnienia płyn-
ności dostaw energii i zagwaran-

towanie możliwie najdłuższego 
dostępu do dostaw prądu i gazu 
w sytuacji wprowadzenia przy-

musowych ograniczeń w ich 
przesyle w Polsce – dodaje. 

      Krajowi Producenci Leków 
pracują w grupach roboczych 
Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska, które dokonuje analizy 
wpływu na odbiorców detalicz-
nych pozostawienia dostaw 

energii dla sektora farmaceu-

tycznego na obecnym poziomie 

w sytuacji konieczności ich 
ograniczania.  

      Przedstawiciele Krajowych 

Producentów Leków odbyli kil-
ka spotkań z Komisją Europej-
ską i złożyli wniosek o podjęcie 
inicjatywy umożliwiającej rzą-
dom krajów członkowskich 
uznanie producentów i dystrybu-
torów farmaceutycznych za pod-
mioty o szczególnym znaczeniu, 
które powinny być objęte ochro-
ną taryfową cen energii elek-
trycznej i gazu oraz odcinane od 

dostaw w ostatniej kolejności. 
      Kwestię tę poruszyli także w 
„Petycji w sprawie potrzeby 
wsparcia produkcji substancji 

czynnych dla produktów leczni-
czych na terytorium UE” złożo-

nej do Parlamentu Europejskie-

go. Petycja została przekazana 
do prac w komisjach parlamen-

tarnych 14 lipca br. 

      Medicines for Europe w 

swoim apelu do rządów państw 
członkowskich UE również pod-
kreśla znaczenie uznania pro-
dukcji farmaceutycznej za klu-

czowy sektor. Członkowie Me-
dicines for Europe posiadają 
ponad 400 zakładów produkcyj-
nych w Europie i dostarczają 
70% stosowanych przez Euro-

pejczyków leków. Podczas pan-
demii Covid-19 w 2020 r. Medi-

cines for Europe współpracowa-
ła z władzami UE w celu utrzy-
mania produkcji leków i łańcu-
chów ich dostaw. – Musimy te-

raz zachować tę konstruktywną 
współpracę, aby utrzymać pro-
dukcję leków w obliczu zagro-
żeń związanych z dostawami 
energii – podkreśla M4E, której 
członkiem jest PZPPF. 
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      Bezpieczeństwo energe-
tyczne, dywersyfikacja oraz 

wzmocnienie odporności łań-
cuchów dostaw Unii Europej-
skiej oraz wspieranie przemy-

słu i autonomii strategicznej 
UE – to tematy poruszone 

podczas obrad stolika gospo-

darczego z udziałem ministra 
Waldemara Budy i minister 

przemysłu, handlu i turystyki 
Hiszpanii Reyes Maroto. Spo-

tkanie miało miejsce podczas 
polsko-hiszpańskich konsulta-
cji międzyrządowych, które 
odbyły się w dzisiaj w Warsza-
wie. 
      Środowe rozmowy były już 
XIV spotkaniem delegacji obu 

państw w takiej formule. Pre-
mier Mateusz Morawiecki i pre-

mier Hiszpanii Pedro Sánchez 
podpisali deklarację, w której 
wyrazili wolę aktywnego zacie-
śniania stosunków polsko-

hiszpańskich oraz wzmocnienia 
i intensyfikacji współpracy w 
wielu obszarach wspólnych inte-
resów. 
      Bezpieczeństwo energetycz-
ne to w obecnej sytuacji geopo-

litycznej priorytet przy podej-

mowaniu decyzji w sprawie 

energetyki. Najważniejsza jest 
stabilność dostaw i cen energii 
oraz kosztów dla odbiorców – 

powiedział minister rozwoju i 
technologii Waldemar Buda 

podczas spotkania z Reyes Ma-

roto. 

      Polska i Hiszpania podziela-

ją wspólne priorytety w zakresie 
transformacji energetycznej, tj. 

zwiększenia importu gazu LNG 
i rozbudowy towarzyszącej in-
frastruktury, a także wzrostu 

odnawialnych źródeł energii w 
krajowym miksie energetycz-

nym. 

      Dywersyfikacja oraz 

wzmocnieniu odporności łań-
cuchów dostaw UE 
      Brak globalnego bezpieczeń-
stwa wynikający z rosyjskiej 
zbrojnej inwazji na Ukrainę, a 
co za tym idzie konieczność 
wzmocnienia odporności łańcu-
chów dostaw było jednym z 
głównych tematów rozmowy 
ministra Budy z minister Maro-

to. 

      Zwiększenie odporności łań-
cuchów dostaw można osiągnąć 
poprzez oparcie ich w większym 
stopniu na surowcach krajowych 

i europejskich, dywersyfikację 
źródeł surowców krytycznych. 
Droga do tego wiedzie także 
poprzez strategiczne partnerstwa 

z różnymi krajami i recykling, a 
także nawiązanie nowych relacji 
biznesowych – wskazał minister 
Buda. 

      Szef MRiT podkreślił, że 
plan odejścia od rosyjskich wę-
glowodorów w ramach inicjaty-
wy RePowerEU (strategia UE w 

zakresie energii słonecznej) jest 
dobrym punktem startowym. 

Polska już w tym roku osiągnie 
zdolność uniezależnienia się od 
rosyjskich dostaw gazu. Dzięki 
inwestycji w budowę gazociągu 
Baltic Pipe stanie się możliwy 
import gazu ziemnego z Norwe-

gii. 

      Minister Buda poinformo-

wał, że Polska planuje dążyć do 
osiągnięcia 50 proc. udziału mo-
cy z OZE w 2040 r. Minister 

Reyes podzieliła się doświad-
czeniem w OZE, w tym obo-

wiązkiem instalacji fotowoltaiki 
na nowobudowanych obiektach. 

      Polityka przemysłowa i 
Jednolity Rynek UE 
      Podczas rozmowy omówio-
no również wpływ kryzysów na 
politykę przemysłową. Minister 
Buda wskazał, że kwestią strate-
giczną staje się ulokowanie w 
państwach szeroko pojętego Za-
chodu produkcji dóbr, warunku-
jących dostęp do nowoczesnych 
technologii, w tym półprzewod-
ników. W tym kontekście wska-
zał na toczące się negocjacje 
dotyczące aktu w sprawie czi-
pów. Podkreślił także koniecz-
ność wzmocnienia zdolności 
gospodarek do produkcji leków i 
wyrobów medycznych w sytua-
cjach kryzysowych. 

      Szef MRiT poinformował, 
że Polska bierze czynny udział 
również w projektach IPCEI 
(Important Projects of Common 

European Interest), które służą 
budowie unijnych łańcuchów 
wartości w sektorach niezbęd-
nych do rozwoju nowoczesnej 

gospodarki. Nasz kraj angażuje 
się w projekty IPCEI w obsza-
rach baterii, mikroelektroniki, 

wodoru, zdrowia, technologii 

chmurowej i fotowoltaiki. 

      Polsko-hiszpańska współ-
praca gospodarcza 
      Minister Buda podkreślił, że 
rozwój polsko-hiszpańskiej 
współpracy stwarza możliwości 
wzmocnienia naszych gospoda-

rek, ich konkurencyjności i 
zrównoważonego rozwoju. – 

Jesteśmy gotowi do współpracy 
we wszystkich kluczowych dla 

transformacji obszarach, takich 

jak cyfryzacja przemysłu, 
wpływ regulacji z zakresu zmian 

Polsko-hiszpańskie 

konsultacje międzyrządowe 
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klimatycznych na konkurencyj-

ność, badania przemysłowe i 
innowacje oraz inteligentne 

technologie – zadeklarował. 
      2021 rok był rekordowym 
pod względem wartości obro-
tów handlowych między Polską 
a Hiszpanią. Wyniosły one ok. 
13,4 mld euro i tym samym 

wzrosły o 19,5%. Saldo dodat-
nie na korzyść Polski wyniosło 
w 2021 r. około 991 mld euro. 
      Minister zaznaczył, że dla 
Polski priorytetowa jest spra-

wiedliwa transformacja energe-

tyczna. W trakcie spotkania roz-

mawiano o zwiększeniu impor-
tu gazu LNG. Hiszpania stała 
się ważnym ośrodkiem dystry-
bucji importowanego gazu LNG 

ze Stanów Zjednoczonych dla 
całej UE ze względu na swoje 
położenie geograficzne, jak i 
inwestycji w stacje regazyfika-

cyjne. 

     Buda poinformował, że w 
kontekście rozbudowy infra-
struktury LNG, Polska planuje 

budowę drugiego pływającego 
gazoportu do magazynowania i 

regazyfikacji (FSRU). Dodatko-

wo w ramach prac nad Krajo-

wym Planem Odbudowy, MRiT 

zgłosiło propozycję programu 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii realizowanych przez 

społeczności energetyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem 
roli samorządów.  

MRiT 
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      Grupa PGE chce wybudować 
cementownię, dzięki której stanie 
się znaczącym graczem na tym 
rynku. Wśród swoich atutów 
PGE posiada szeroki dostęp do 
popiołów lotnych ze spalania wę-
gla. O ich dostępność w przyszło-
ści obawiają się natomiast pry-

watne cementownie, więc chcą 
sięgnąć po zasoby zdeponowane 
na starych hałdach. 
      W lutym tego roku Wojciech 

Dąbrowski, prezes PGE, podczas 
jednej z publicznych wypowiedzi, 

napomknął, że wśród inicjatyw 
związanych z transformacją energe-
tyczną regionu bełchatowskiego 
spółka rozważa budowę 

„nowoczesnej cementowni”. Od 
tego czasu minęło już pół roku, 
więc portal WysokieNapiecie.pl 
postanowił sprawdzić, czy te plany 
nadal są aktualne. 
      PGE zamawia studium wyko-

nalności 
      Tak, są nadal aktualne. Jeste-
śmy na etapie zlecenia opracowania 
studium wykonalności budowy 

Ciąg dalszy ze s.1 
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cementowni – poinformowała nas 
Małgorzata Babska, rzecznik PGE. 
      Wstępnie szacujemy wielkość 
produkcji na ok. 1 mln ton klinkie-

ru portlandzkiego rocznie, czyli ok. 

1,2-1,4 mln ton różnej klasy ce-
mentów. Optymalna, dokładna 
wielkość będzie znana jeszcze w 
tym roku, po przeprowadzeniu stu-

dium wykonalności – dodała. Do-
pytywana o to, skąd PGE chce po-
zyskać złoża wapienia do produkcji 
klinkieru cementowego wskazała, 
że ta informacja zostanie upublicz-
niona po opracowaniu studium. 

Jednak już teraz wiadomo, że spół-
ka zamierza wykorzystać w plano-
wanej cementowni uboczne pro-

dukty spalania (UPS) z bełchatow-
skiej elektrowni. 

      PGE przeprowadziła szereg 
badań zarówno laboratoryjnych, jak 
i prób technicznych, które potwier-

dziły możliwość użycia w składzie 
cementu popiołu pochodzącego z 
Elektrowni Bełchatów – podkreśliła 
Babska. 

      Opracowaliśmy receptury klin-
kieru portlandzkiego, które w 100 
proc. składają się z ubocznych pro-
duktów powstających w procesie 
wydobycia węgla oraz w procesie 
jego spalania, w myśl idei: pierw-
szeństwo dla materiałów wtórnych 
– zaznaczyła. 
      Wyspecjalizowaną spółką w 
energetycznej grupie, która obsłu-
guje należące do niej elektrownie i 
elektrociepłownie w zakresie go-
spodarowania UPS, jest PGE Eko-

serwis. Ponadto spółka ta zajmuje 
się też odpadami z kopalni węgla 
brunatnego. Na bazie odbieranych 

odpadów firma produkuje ok. 200 
produktów, m.in. kruszywa dla 
drogownictwa, spoiwa hydraulicz-

ne i górnicze, a także gips czy na-
wozy mineralne.  Tomasz Elżbie-
ciak 

      Czy Polska Grupa Energe-

tyczna ma doświadczenie w takiej 
branży? Jak obrócić popiół w 
cement? Czy polskie prawo nadą-
ża za zmianami na rynku? O tym 

w dalszej części artykułu na por-
talu WysokieNapiecie.pl  LINK: 

https://wysokienapiecie.pl/72932-

pge-chce-wybudowac-

cementownie-popioly-na-wage-

zlota/#dalej 
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      Mistrzostwa  Świata  Modeli 
Latających  na  Uwięzi  F2  dla 
seniorów i juniorów odbyły się w 
dniach 08-13 sierpnia 2022 na 

lotnisku  Kruszyn  k/Włocławka 
zorganizowane  przez  Aeroklub 

Włocławski im. Stanisława Skar-
żyńskiego.  Mistrzostwa  odbyły 
się pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  An-

drzeja Dudy. 

      Impreza  rozpoczęła  się  o 
g.16.00, prowadzący Marcin Mi-
chalski  powiedział  m.in.  Udział 
weźmie  modelarska  elita,  której 
ponad  trzystu  zawodników z  30 
krajów świata powalczy o najwyż-
sze trofea Międzynarodowej Fede-
racji Lotniczej FAI. 

      Pod niebo wzbiją się modele 
aby rywalizować w następujących 

kategoriach modelarskich: 

•  F2A – modele prędkościowe 

•  F2A Rodeo – modele prędko-
ściowe 

•  F2B – modele akrobacyjne 

•  F2C – wyścig zespołowy 

      Tytułu mistrzów w F2 A bronią 
Węgrzy, w F2B Japonia, F2D Fin-
landia, mistrzami w F2C byli Ro-

sjanie. 

      Marcin  Michalski  kontynuo-

Ciąg dalszy ze s.1 

Mistrzostwa Świata 

FAI Modeli Latających 

na Uwięzi 2022 

Włocławek – Poland 

     Od prawej: przy mikrofonie 

dyrektor lotniska Marek Koziński. 
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Reprezentacje wchodzą na 
płytę lotniska.  

Reprezentacyjna orkiestra. 
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Część  artystyczna. 

Reprezentacje poszczególnych państw na płycie lotniska. 
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Wojskowe pokazy w terenie. 

Wojskowe stoisko wzbudza 

duże zainteresowanie. 
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wał: W tym roku mamy zawodni-
ków  z  AUSTRALII,  ARMENII, 
UKRAINY, FINLANDII,  IZRAE-

LA, BELGII, CZECH, SINGAPU-

RU,  NIEMIEC,  SZWAJCARII, 

WŁOCH, HISZPANII, BUŁGARII, 
AUSTRII, MONGOLII, SZWECJI, 

DANII, FRANCJI, USA, HOLAN-

DII,  RUMUNII,  SŁOWACJI, 
WIELKIEJ  BRYTANII,  LITWY, 

POLSKI 

BRAZYLII,  NORWEGII,  RPA, 

PORTUGALII, ŁOTWY. 
      W uroczystych przemówieniach 
dyrektor  lotniska  Marek Koziński 
powiedział  m.in.  Mamy  zaszczyt 
gościć najznakomitszych modelarzy 
z całego świata, są z nami mistrzo-
wie świata oraz mistrzowie Europy. 
Sportowcy walczyć będą o najwyż-
sze trofea, na najwyższym świato-
wym poziomie.  

      Po uroczystych przemówieniach 
specjalną atrakcją dla obecnych był 
przelot zespołu akrobacyjnego OR-

LIK składającego się z sześciu sa-
molotów. 
      I w tym miejscu warto przywo-

łać  wyjaśnienie  Marcina  Michal-
skiego iż w 1994 roku w miejsce 
wysłużonych „Iskier” wprowadzono 
nowy samolot  szkolny PZL -130 

„Orlik” i wtedy zrodziła się koncep-
cja  utworzenia  zespołu  latającego 
na tych samolotach. 

      Zespół  akrobacyjny  „Orlik” 
powstał w 1998 roku z rozkazu ko-
mendanta Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 
W skład zespołu weszli piloci in-
struktorzy  ówczesnego  60.  Lotni-
czego Pułku Szkolnego. 
      Pierwszy pokaz zespołu nastąpił 
podczas jednych z najbardziej pre-

stiżowych pokazów lotniczych na 
świecie, International Air Tattooo w 
Fairford w Anglii. 

      Od  tego  momentu  zespół 
„Orlik”  uczestniczył  w  pokazach 
lotniczych w Polsce i za granicą. 
Piloci prezentowali swoje umiejęt-
ności miedzy innymi w Czechach, 
Słowacji,  Anglii,  Francji,  Belgii, 
Grecji,  Włoszech,  na  Węgrzech i 
Litwie. 

      Zespół  Akrobacyjny  Orlik  re-
prezentuje Polskie Siły Powietrzne 
na arenie krajowej i międzynarodo-
wej od 24 lat. Od początku istnienia 
grupa wykonała kilkaset  pokazów 
na  ponad  stu  różnych  imprezach 
lotniczych. Każdy z tych sezonów 
obfitował w dalekie,  często egzo-
tyczne dla polskich lotników przelo-
ty. Trzeba przy tym pamiętać, że 
PZL-130 Orlik to samolot o zasięgu 
nieco ponad 1000 km, jego pułap 
wynosi 9000m. Dodając, iż kabina 
samolotu nie posiada funkcji herme-

tyzacji, piloci korzystają jedynie z 

masek tlenowych powyżej 3000m. 
      Ale wracając do meritum repor-
tażu, to celem pełniejszego obrazu 
trzeba jeszcze dla mniej wtajemni-

czonych wyjaśnić, że zawody mo-
deli latających na uwięzi odbywają 
się najczęściej  w czterech konku-
rencjach:  F2A, F2B, F2C, F2D i 

należą  do  najstarszych  zawodów 
modelarskich. 

      Popularność  zawodów  modeli 
na uwięzi szybko wzrosła po II woj-
nie światowej i w roku 1960 zostały 
one zatwierdzone przez CIAM FAI 

jako  konkurencje  mistrzowskie. 

Oznacza to, że od tego czasu można 
było rozgrywać mistrzostwa świata. 
     Model  na  uwięzi,  czyli  model 
samolotu w locie po torze kołowym 
(wokół pilota stojącego w środku 
kręgu)  sterowany jest  za  pomocą 
dwóch  linek  stalowych.  Linki  są 
przypięte  do  uchwytu  sterującego 
(w kształcie litery „C”) i poprzez 
cięgna  wystające  z  wewnętrznego 
skrzydła do tzw. orczyka. Orczyk, 
to płaska dźwignia w kształcie trój-
kąta, zamontowana w środku skrzy-
deł  modelu.  Ruchy uchwytu -  w 

płaszczyźnie pionowej, przenoszone 
są  przez  linki  uwięzi,  orczyk  i 
sztywny popychacz na wychylenia 

steru wysokości (w górę lub w dół). 
Tak  to  wygląda  w  największym 
skrócie. 

Jeden z modeli. 
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     Ciekawostką może być też fakt, 
że w okresie ostatniej dekady nastą-
pił zdecydowany zwrot modelarzy 
w kierunku napędów elektrycznych, 
do tego stopnia, że dzisiaj z trudem 
można  spotkać  model  napędzany 
silnikiem spalinowym. 

      Należy jeszcze dodać, że klasa 
F2A to modele prędkościowe, F2B 
– modele akrobacyjne, F2C – mo-

dele wyścigowe, F2D – modele do 

walki powietrznej,  

      Trzeba też zaznaczyć, że orga-
nizator  zorganizował  imprezę 
profesjonalnie, i były również róż-
ne atrakcje; był też pokaz w wyko-
naniu  żołnierzy  8.KUJAWSKO-

POMORSKIEJ  BRYGADY 

OBRONY  TERYTORIALNEJ, 

wyznaczonych z 81 BATALIONU 

LEKKIEJ  PIECHOTY,  którego 
stałym  miejscem  dyslokacji  jest 
piękne miasto Toruń. 
      Pokaz wykonany był profesjo-
nalnie, dlatego tym bardziej trzeba 

zaznaczyć,  że  żołnierze  biorący 
udział w pokazie nie byli żołnierza-
mi  zawodowi  tylko  ochotnikami 

pełniącymi  TERYTORIALNĄ 
SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ. 
      Żołnierze  przedstawili  wariant 
DZIAŁANIA  SEKCJI  LEKKIEJ 
PIECHOTY  WOJSK  OBRONY 

TERYTORIALNEJ w czasie reali-

zacji  zadań  w  DORAŹNYM 

PUNKCIE KONTROLNYM. 

      A sekcja lekkiej  piechoty jest 

podstawowym elementem bojowym 

wojsk obrony terytorialnej i składa 
się z zespołu dwunastu żołnierzy, z 
których każdy specjalizuje się okre-
ślonymi  kompetencjami  czyniąc 
sekcję kompleksową. 
      Doraźne punkty kontrolne orga-
nizowane są przede wszystkim w 
ramach prowadzonych działań pa-
trolowych (rozpoznawczych) a tak-

że w czasie sytuacji kryzysowych. 
      Głównym  celem  działalności 
punktów kontrolnych wojsk obrony 
terytorialnej  jest  przeprowadzenie 

kontroli  osób  i  pojazdów 
(oczywiście zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa) w stałych 
rejonach odpowiedzialności. 
      W  razie  potrzeby  PUNKT 

KONTROLNY może być wzmoc-
niony funkcjonariuszami z innych 

służb, niezbędnymi do wykonania 
zadania. 

      W  podstawowym  wariancie, 

skład PUNKTU KONTROLNEGO 
stanowią  żołnierze  jednej  sekcji 
podzieleni na cztery grupy.  Dwie 

Grupy Ubezpieczające, Grupę Prze-
szukującą Pojazd i Kierowcę, Grupę 
Przeszukującą Osoby – pasażerów 
oraz Grupę Wsparcia. 
      Każda z grup wykonuje zadania 
zgodnie  z  przeznaczeniem  jedno-

cześnie zapewniając sobie wzajem-
ne ubezpieczanie. 

      Przedstawiony  pokaz  obejmo-

wał reakcję składu PUNKTU KON-
TROLNEGO w trakcie próby unik-
nięcia  kontroli  oraz  zatrzymania 
przez osoby poszukiwane z oskar-

żeniem  o  wrogą  działalność  na 
szkodę naszego państwa. 
      Ale wracają do tematu zasadni-
czego,  to  modelarze  walczyli  w 

konkurencjach: F2A - modele pręd-
kościowe,  F2A  rodeo  -  modele 

prędkościowe, F2B - modele akro-

bacyjne, F2C - wyścig zespołowy. 
      Zakończenie całości rozpoczęło 
się 13 sierpnia o godz. 16.30. Oczy-
wiście były wręczane puchary itp. 
      Należy jeszcze dodać, co wyja-
śnił dyrektor lotniska Marek Koziń-
ski, że już trzeci raz  Międzynaro-
dowa Federacja Lotnicza FAI przy-

znała Aeroklubowi prawo organiza-
cji Mistrzostw Świata FAI Modeli 
Latających na Uwięzi. 
      Dokładne  wyniki  Mistrzostw 
Świata  są  na  stronie:  http://cl-

f2abcd-wchs2020.pl/results/ 

  

Był zobaczył, 
zebrał, napisał: 

Ryszard Milewski 

Aktualny skład zespołu „Orlik” to 6 pilotów: 
1. prowadzący - kpt. pil. Michał Jabłoński, 
2. I prawy prowadzony – kpt. pil. Oskar Wrona, 

3. I lewy prowadzony – kpt. pil. Tomasz Litwinek, 

4. II prawy prowadzony – por. pil. Adrian Iberle, 

5. II lewy prowadzony/Solo – kpt. pil. Sebastian Rajchel, 

6. Zamykający - mjr pil. Jakub Krych. 

http://cl-f2abcd-wchs2020.pl/results/
http://cl-f2abcd-wchs2020.pl/results/
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      Niemcy sprawiły, że Polska 
nie otrzymała środków z Krajo-
wego Planu Odbudowy. Polska 

jest okradana, a czołową rolę 
odgrywa w tym polityka nie-

miecka – powiedział na dzisiej-
szym (22 sierpnia br.) briefingu 

prasowym w Koninie Minister 

Sprawiedliwości Prokurator Ge-
neralny Zbigniew Ziobro.  

      Zwrócił uwagę, że szefowa 
Komisji Europejskiej Ursula 

von der Leyen okłamała pol-
skiego premiera i prezydenta 

oraz naraziła ich na upokorze-
nie. – Projekt nowelizacji usta-

wy o Sądzie Najwyższym został 
zaakceptowany. Dziś jednak 
słyszymy, że to już nie wystar-
czy i stawiane są kolejne żąda-
nia – mówił Zbigniew Ziobro. 
      Minister sprawiedliwości 
przypomniał, że ostrzegał szefa 
rządu już w grudniu 2020 r. 
przed takim rozwojem sytuacji. 

– Przestrzegałem, że ustępstwa 
wobec cynicznych, głównie nie-

mieckich polityków, zakończą 
się zwiększoną presją, szanta-
żem, kolejnymi matactwami i w 
konsekwencji będziemy okrada-
ni – argumentował Zbigniew 
Ziobro.  

      Zapowiedział, że zwróci się 
do premiera Mateusza Mora-

wieckiego o przedstawienie pla-

nu B w sprawie środków z 
KPO. 

      Będziemy robić wszystko, 
by Polska nie uległa szantażowi. 
Jesteśmy równoprawnym człon-
kiem UE – mówił minister spra-
wiedliwości. Dodał, że musimy 
walczyć o taką Unię Europej-
ską, do jakiej Polacy wchodzili i 
o jakiej marzyli przez lata.  

      Komisja Europejska uzależ-
niła zgodę na wypłatę Polsce 
środków z Krajowego Planu 
Odbudowy od spełnienia licz-
nych warunków określanych 
kamieniami milowymi. Jednym 

z warunków wypłaty środków 
była nowelizacja ustawy o Są-
dzie Najwyższym i likwidacja 

Izby Dyscyplinarnej SN. 15 lip-

ca br. zaczęła obowiązywać pre-
zydencka nowelizacja ustawy o 

Sądzie Najwyższym, znosząca 
Izbę Dyscyplinarną SN. Nie 
sprawiło to jednak, przed czym 
ostrzegał minister sprawiedliwo-
ści Zbigniew Ziobro wypłaty 
środków z KPO.  
      Pod koniec lipca br. prze-

wodnicząca Komisji Europej-
skiej Ursula von der Leyen 

stwierdziła, że Polska nie wy-
wiązała się ze swoich obietnic, 
ponieważ nowelizacja ustawy o 
SN rzekomo nie gwarantuje sę-
dziom praw.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Od Redakcji: 

      Tekst otrzymaliśmy dnia 22 
sierpnia 2022  

R. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 
Niemcy sprawiły, że Polska nie otrzymała 

środków z KPO  

      Ekoterroryści zastawili na 
leśników z Nadleśnictwa Luto-
wiska śmiertelną pułapkę. 
Wbili gwoździe w planowane 
do pozyskania drzewa. Gdy 

piła zahaczy o taki gwóźdź, 
może on zabić. Śmierć grozi 
też pracownikom tartaku, do 
którego trafi drewno z powbi-
janym metalem. Sprawa jest 

zgłoszona na policję. Lasy 
Państwowe apelują do wszyst-
kich działaczy i grup 
„proekologicznych” w całej 
Polsce: Powstrzymajcie się 
zanim dojdzie do tragedii!  
  

      11 lipca 2022 r. do Nadle-

śnictwa Lutowiska wpłynął 
wniosek Inicjatywy Dzikie Kar-

paty o odstąpienie od pozyska-
nia dwóch drzew. Inżynier nad-
zoru i leśniczy pojechali na 
wskazane przez działaczy miej-
sce, aby dokonać lustracji. W 
pobliżu opisanych we wniosku 
dwóch drzew odkryli drzewo 
ponabijane gwoździami.  
      Metoda ta, nazywana tree 

spiking, jest rozpowszechniana 

Ekoterror 

w Nadleśnictwie Lutowiska 
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przez skrajnych aktywistów - 

opisują oni techniki „nakłuwania 
drzew”, polecają sprzęt i kon-
kretne rodzaje gwoździ, a nawet 
radzą, jak zacierać ślady i nie 
dać się złapać. Metalowe pręty 
czy gwoździe wbite w drzewo 
mają na celu uszkodzenie ostrza 
lub silnika piły mechanicznej. 
Gwoździe nabijane w wyższych 
partiach pnia mają za zadanie 

zniszczenie maszyn tartacznych 

stosowanych przy późniejszej 
obróbce drewna. Poza oczywi-
stymi stratami materialnymi ta-

kie działanie stwarza poważne 
zagrożenie zdrowia a nawet ży-
cia pilarzy i stolarzy. 

      Tego typu proceder jest tak 

niebezpieczny, że rząd Stanów 
Zjednoczonych już w 1988 r. 
wprowadził ustawę dotyczącą 

jego zwalczania, a 

formę takich 
„protestów” uznał 
wprost za ekoterro-

ryzm. 

- Zwracam się do 
wszystkich działaczy 
i grup proekologicz-

nych w całej Polsce: 
powstrzymajcie 

tych, którzy ryzyku-
ją życiem ludzi. 
Wbijanie gwoździ w 
drzewa to nie akcja 

protestacyjna, to 

zwykły terroryzm. 
Powstrzymajcie to 

zanim dojdzie do 

tragedii – apeluje 

rzecznik Lasów Pań-
stwowych Michał 
Gzowski.   

      Na obszarze 

Nadleśnictwa Luto-
wiska działają dwie 
grupy aktywistów. 
Posiadająca formal-
ną strukturę Funda-
cja Dziedzictwo 

Przyrodnicze i nie-

formalna grupa Ini-

cjatywa Dzikie Kar-

paty skupiająca swo-
ich członków po-
przez portale spo-

łecznościowe. Na 
terenie sąsiedniego 
Nadleśnictwa Stupo-
siany działa niefor-
malna organizacja 

Kolektyw Wilczyce. 

      Sprawa wbitych 

gwoździ w Nadle-
śnictwie Lutowiska została prze-
kazana na policję. Ze względu 
na dobro śledztwa Lasy Pań-
stwowe mogły o tym poinformo-
wać dopiero teraz.  
  

Michał Gzowski 
Lasy Państwowe 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Lepszy monitoring odpa-

dów przemysłowych jest ko-
nieczny. Odpady przemysło-
we, w tym ścieki z przemysłu, 
powinny być dokładniej moni-
torowane, a dla osób zanie-
czyszczających środowisko 
powinny być przewidziane 
wysokie kary – mówi dr Woj-
ciech Hryb z Politechniki Ślą-
skiej. Jak dodaje, najwięcej 
odpadów przemysłowych wy-
twarza branża górnictwa i 
wydobycia. 
      „Konieczny jest stały moni-
toring jakości wód w rzekach 
polskich, monitoring ścieków 
zrzucanych przez zakłady prze-
mysłowe oraz wysokie kary dla 
zanieczyszczających środowi-
sko” – mówi w rozmowie z 
PAP naukowiec zajmujący się 
tematyką odpadów, dr inż. 
Wojciech Hryb z Katedry 

Technologii i Urządzeń Zago-
spodarowania Odpadów PŚ 
(Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki). 

      „Tylko w 2020 roku wytwo-
rzono w Polsce blisko 110 mln 

ton odpadów przemysłowych. 
To dziesięć razy więcej, niż od-
padów komunalnych. Najwięcej 
odpadów przemysłowych po-
wstaje w branży górnictwa i 
wydobycia – blisko 61 mln ton” 
– informuje badacz. 

      Jak mówi, największa frak-
cja odpadów przemysłowych 
(ponad 27 proc.) to odpady z 

flotacyjnego wzbogacania rud 

metali nieżelaznych. Kolejne 
niemal 25 proc. to odpady po-

wstające przy płukaniu i oczysz-
czaniu kopalin. „Nie jest więc 
zaskoczeniem, że ponad połowa 
polskich odpadów przemysło-

wych (56 proc.) powstaje w 

dwóch województwach: dolno-
śląskim i śląskim, gdzie rozwi-
nięty jest przemysł wydobyw-
czy” – mówi. 
      „W kontekście zanieczysz-
czenia rzek warto wspomnieć, 
że wody kopalniane pochodzące 
z odwadniania kopalni zawiera-

ją żelazo ogólne, azot amono-
wy, chlorki i siarczany” – wy-

mienia. Chlorki i siarczany to 

sole – to znaczy, że woda z 
oczyszczania kopalin zawiera 

spore ilości soli. 
      Minister klimatu i środowi-
ska Anna Moskwa informowała, 
że w Odrze wykryto mikroorga-
nizmy, tzw. złote algi, które mo-
gły przyczynić się do śnięcia 
ryb czy małż. Rozwijają się one 
w środowisku wodnym mocno 
zasolonym. Do zasolenia mogą 
się przyczyniać m.in. ścieki z 
kopalni. 

      Dr Hryb tłumaczy, że zakła-
dom przemysłowym wydawane 
są pozwolenia na pozbywanie 
się ścieków – w tym zrzut ście-
ków do rzeki. W pozwoleniach 
tych oraz obowiązujących prze-
pisach wskazane są maksymalne 
dopuszczalne stężenia zanie-
czyszczeń, jakie zakład może 
uwolnić do środowiska. Badacz 
uważa, że jakość i skład ście-
ków zrzucanych przez zakłady 
przemysłowe powinny być jed-
nak lepiej kontrolowane. 

      „Aby mieć większą pew-
ność, że zakłady nie przekracza-
ją norm, próbki ścieków powin-
ny być pobierane w losowych 
momentach – również w nocy 
czy w dni wolne od pracy” – 

sugeruje dr Hryb. 

Kolejnym problemem z odpada-

mi przemysłowymi, na który 

zwraca uwagę, jest ich nielegal-
ne porzucanie. „Niestety w Pol-

sce od dłuższego czasu ma 
miejsce przestępczy proceder, 
polegający na wynajmowaniu 
działek lub magazynów na 
tzw. słupy, i przywożeniu tam 
dużych ilości odpadów niebez-
piecznych, często niewiadome-
go pochodzenia czy składu” – 

mówi. Dodaje, że w efekcie z 
potężnym problemem zostaje 
właściciel terenu – i gmina. Bo 

to zwykle ona, chcąc zapobiec 
katastrofie ekologicznej – ska-

żeniu gleby, wody, powietrza, 
pożarowi czy wybuchowi – po-

nosi często wielomilionowe 
koszty utylizacji odpadów. 
      „Są też przypadki, gdy firma 
mająca pozwolenie na rekulty-
wację, np. kamieniołomu, zasy-
puje w nim pod osłoną nocy 
odpady przemysłowe, w tym – 

niebezpieczne” – ubolewa dr 

Hryb. Nie wyklucza również 
działań przestępczych, w efek-
cie których do rzek mogą trafiać 
niebezpieczne odpady przemy-

słowe, które powinny zostać 
przewiezione na odpowiednie 

składowisku lub do spalarni. 
      Naukowiec zauważa, że 
obecnie podmiotami odpowie-

dzialnymi za wykrywanie takich 

przestępstw są Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony Środowi-
ska, które jednak – zdaniem ba-

dacza – aby dobrze wykonywać 
swoją pracę, wymagają wzmoc-
nienia. W jego opinii powinny 

nie tylko dysponować większy-
mi budżetami (aby zarobki mo-
bilizowały pracowników), a tak-
że narzędziami do pracy i więk-
szym wsparciem policji. 

      Wspomina, że już wiosną 
tego roku w Kanale Gliwickim, 

Woda z oczyszczania kopalin 

zawiera duże ilości soli 
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który wpada do Odry, miało 
miejsce masowe śnięcie ryb. 
Przyczyna tego zjawiska ani 

sprawca nie został wykryty. „To 
pokazuje że system ochrony 
wód w Polsce nie funkcjonuje 
właściwie” – ocenia. 

      Dr Hryb zwraca też uwagę 
na kolejny problem, dotyczący 
zanieczyszczania środowiska 
przez odpady przemysłowe: sta-
re, niezabezpieczone przed szko-

dliwym działaniem składowiska 
odpadów. Podaje przykład odpa-
dów po przedsiębiorstwie pań-
stwowym Zakłady Chemiczne 
Tarnowskie Góry w Tarnow-
skich Górach. „Odpady z pro-
dukcji przez ponad 70 lat loko-

wano tam na zwałowiskach wo-
kół zakładu, bez wykonania ja-
kichkolwiek urządzeń zabezpie-
czających środowisko” – opo-

wiada naukowiec. Podaje, że 
zgromadzono tam ok. 1,2 mln m 

sześciennych odpadów popro-

dukcyjnych. Z czasem do grun-

tu, wód powierzchniowych i 
podziemnych zaczęły stamtąd 
przenikać toksyczne substancje, 
takie jak bor, bar, stront, arsen, 

miedź czy cynk. „Było to zagro-
żenie dla Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Gliwice, sta-
nowiącego rezerwuar wody pit-
nej dla ok. 600 tys. mieszkań-
ców województwa śląskiego”- 

przypomina. Dodaje, że aby roz-
wiązać ten problem, wydano 
dotąd 200 mln zł, a w planach 
wydatki dalszych 100 mln zł. 
„Takich szkodliwych hałd po-
przemysłowych w Polsce a 
szczególnie na Śląsku jest dużo 
więcej” – komentuje badacz. 

      Jednym z rozwiązań proble-
mów z odpadami przemysłowy-
mi jest ich odzyskiwanie. W 

Polsce – jak podaje dr Hryb – w 

2020 r. odzyskowi poddano bli-

sko 53 miliony ton odpadów 
przemysłowych. Niektóre rodza-

je odpadów zagospodarować 
można bowiem w drogownic-
twie, w budownictwie w rekul-

tywacji terenów zdegradowa-
nych czy wykorzystać jako pali-
wo alternatywne w cementow-

niach. Poza tym do utwardzenia 

dróg autostrad nadaje się kruszy-
wo odzyskiwane z górniczych 
hałd. 
      Nadal pozostaje jednak bar-

dzo wiele odpadów przemysło-
wych, których na razie ludzie 
nie są w stanie zagospodarować. 
Dlatego naukowcy z całego 
świata pracują nad kolejnymi 
rozwiązaniami, które pozwolą 
efektywniej zużywać materiały 
stosowane w przemyśle. 

PAP – Nauka w Polsce, 

Ludwika Tomala 

 

                       Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Cementownie mają zapasy 
węgla tylko do końca sierpnia – 

alarmował niedawno jeden z poli-
tyków, co odbiło się szerokim 
echem. Energetyczne realia dla 

przemysłu cementowego nie są 
łatwe, ale to nie węgiel może być 
dla nich największym zagroże-
niem. 
      Chodzi o wypowiedź posła 

Pawła Bejdy (PSL), która padła 20 
lipca podczas obrad Parlamentarne-

go Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu 
Cementowego w Polsce. Medialne 

zamieszanie wywołała ona jednak 
dopiero trzy tygodnie później, gdy 
na te słowa powołał się łódzki od-
dział „Gazety Wyborczej”, a za nią 
kolejne media. 

      Przedstawiciele branży, którzy 
byli obecni wówczas na sali, takich 
danych nie potwierdzili, gdyż sek-
tor od wielu lat jest mocno po-

wściągliwy w przekazywaniu da-
nych handlowych. 

      To pokłosie sprawy zmowy 
cenowej, którą kilkanaście lat temu 
wyśledził Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Stąd cho-

ciażby Stowarzyszenie Producen-
tów Cementu (SPC) dużą część 
nawet mniej wrażliwych danych 
dotyczących sektora agreguje z 2-3 

letnim opóźnieniem. 
      W Sejmie w reakcji na słowa 
posła Bejdy padło więc tylko, że w 
minionych latach branża wykorzy-
stywała w ok. 90 proc. krajowy 
węgiel, a reszta pochodziła z impor-
tu. Krzysztof Kieres, prezes SPC 

skomentował natomiast, że 
„katastroficzne prognozy są wygła-
szane, aby uniknąć takiego scena-
riusza”. 
      Natomiast wstrzymanie produk-

cji z powodu braku paliwa byłoby 
czarnym scenariuszem nie tylko dla 

cementowni, ale całego budownic-
twa, które jako sektor gospodarki 
generuje nawet 8 proc. polskiego 

PKB. Dlatego branża cementowa 
postuluje, aby traktować ją jako 
strategiczną dla państwa. 

Błąd w komunikacji 
      Sierpień dobiega końca, a pyta-
nie „co z tym węglem” w miarę 
zbliżania się zimy będzie wszyst-
kich rozpalać coraz mocniej. Z in-

formacji portalu WysokieNapie-

cie.pl wynika, że odpowiedź nie 
jest jednoznaczna, ale na pewno nie 

aż tak dramatyczna jak mówił poseł 
Bejda. Trzeba jednak sięgnąć do 
źródeł całej sprawy. 
      Jak ustaliliśmy, te prowadzą do 
wizyty studyjnej w jednej z cemen-

towni, którą delegacja posłów za-
siadających parlamentarnym zespo-
le odwiedziła w ubiegłym miesiącu. 

Wówczas posłowie prze-
chadzając się po zakładzie 
pytali m.in. o to, na ile ma 

on jeszcze zapasów węgla. 
W odpowiedzi usłyszeli, że 
do końca września (nie 
sierpnia). 

      Przy czym nie oznacza-

ło to, że później cementow-
nia zostanie bez paliwa, 

gdyż jest on zakontrakto-
wany, ale w owym czasie 

nie został jeszcze dostar-
czony. Stąd odpowiedź 
dotyczyła nie ogólnego 
zabezpieczenia dostaw 

węgla, tylko tego, co fi-
zycznie znajduje się na 
placach składowych ce-
mentowni. To komunika-

cyjne nieporozumienie 

poskutkowało później do-
syć emocjonalnym wystą-

pieniem posła Bejdy na obradach 
sejmowego zespołu.   
Tomasz Elżbieciak 

      Jeśli zatem nie węgiel, to co 
teraz bardziej martwi branżę 
cementową? Czy jest jakaś alter-
natywa dla węgla? Czy faktycznie 
może zabraknąć cementu? O tym 

w dalszej części artykułu na por-
talu WysokieNapiecie.pl   LINK: 

https://wysokienapiecie.pl/74660-

brak-wegla-zatrzyma-budowy-bo

-nie-bedzie-cementu/#dalej 

 

                    Więcej na: https://
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      Statyny to najpopularniej-

sze leki obniżające poziom 
cholesterolu we krwi. Mogą 
zmniejszać u kobiet poziom 
autoprzeciwciał, świadczących 
o ryzyku chorób autoimmuni-
zacyjnych – wynika z badania, 

które publikuje pismo 
„Frontiers in Medicine”. 
      Nadmiar cholesterolu we 

krwi, zwłaszcza tzw. złego cho-
lesterolu (LDL), ma negatywny 

wpływ na układ sercowo-

naczyniowy i może prowadzić 
do chorób układu krążenia. Jed-
nak cholesterol odgrywa istotną 
rolę w organizmie – jest skład-
nikiem błon komórkowych, re-
guluje ich przepuszczalność 
oraz przesyłanie przez nie róż-
nych sygnałów. Badania na 
zwierzętach wskazują też, że 
bierze on udział w regulowaniu 
funkcji układu odporności. 
      Naukowcy pod kierunkiem 

prof. Catherine Andersen z 

University of Connecticut 

(USA) analizowali zależność 
między poziomem różnych lipi-
dów we krwi, w tym cholestero-

lu całkowitego, złego (LDL) 
cholesterolu, dobrego (HDL) 

cholesterolu oraz trójglicerydów 
a poziomem tzw. autoprzeciw-

ciał przeciwjądrowych (w skró-
cie ANA). Są to najlepiej pozna-
ne autoprzeciwciała, które są 
skierowane przeciwko struktu-

rom jądra komórkowego wła-
snego organizmu. Ich podwyż-

szony poziom występuje u osób 
z chorobami autoimmunizacyj-

nymi, takimi jak reumatoidalne 

zapalenie stawów, toczeń rumie-
niowaty układowy, ale też u 
osób, u których może rozwinąć 
się choroba autoimmunizacyjna. 
      Ich poziom może być pod-
wyższony także wtedy, gdy roz-
wija się stan zapalny na przy-
kład w związku z infekcją m.in. 
koronawirusem SARS-CoV-2. 

Jak przypomina prof. Andersen, 

niektóre badania na zwierzętach 
wskazywały, że podwyższony 
poziom lipidów we krwi może 
spowodować, iż komórki odpor-
ności będą bardziej reaktywne i 
rozwiną się procesy autoimmu-
nizacyjne. 

      Badanie jej zespołu w grupie 
1526 Amerykanów po 20. roku 
życia nie wykazało jednak, by 
poziom lipidów we krwi miał 
związek z poziomem autoprze-
ciwciał przeciwjądrowych. Oka-
zało się natomiast, że u kobiet 
(ale nie u mężczyzn) stosują-
cych statyny stwierdzano o 75 

proc. niższy poziom autoprze-
ciwciał niż u pań, 
które nie zażywały 
tych leków. 
      Jak przypomi-

nają badacze w 
abstrakcie artykułu, 
z dotychczasowych 

badań wynikało, iż 
statyny oprócz ob-
niżania poziomu 
cholesterol mają 
też właściwości 
przeciwzapalne i 

mogą modulować 
działanie układu 
odporności. Prof. 
Andersen ocenia, 

że dalsze badania 
mogą pomóc zidentyfikować 
czynniki odpowiedzialne za za-

obserwowane różnice między 
płciami. W przyszłości specja-
listka planuje m.in. sprawdzić, 
jak metabolizm lipidów w orga-
nizmie oraz leki stosowane na 

obniżenie poziomu cholesterolu 
wpływają na ryzyko infekcji. 
Więcej na ten temat: 
www.frontensin.org i 

www.eurekalert.org 

 

Redaktor 
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      Gazeta Wyborcza informo-

wała, że proces sądowy gang-
sterów Pruszkowa trwał ponad 
6,5 roku. Oskarżonych broniło 
47 adwokatów. Gangsterzy po 
uniewinnieniu wystąpili o od-
szkodowanie za wydatki zwią-
zane z procesem. Nas podatni-

ków kosztowało to 2,7 miliona 
zł. Komentarze po procesie by-
ły jednoznaczne: kompromita-

cja prokuratury. Prawie 

wszystkie publikatory donosiły 
o kolejnych aferach. Żadna z 
nich nie została rozliczona. 
Gangsterzy to dobrzy klienci 

mecenasów. Potwierdził to pre-
zes Trybunału Konstytucyjnego 
występując w TV. Z całą mocą 
podkreślał, że zmiany dotyczą-
ce TK są niekonstytucyjne  i 
niezgodne z prawem. Natomiast 

konsekwentnie pomijał  ukry-
wał aspekty sprawiedliwości. 
Niedawno prawnicy wyszli na 

ulicę ze sprzeciwem zabranych 
im przywilejów.  Wynika z te-
go, że afery rozwijały się w 
majestacie prawa i w sprzecz-

ności ze sprawiedliwością.  
      Trzeba nam teraz odwrócić. 
Priorytetowo potraktować spra-
wiedliwość. A prawo podpo-
rządkować sprawiedliwości. 
Tego domagają się głównie 

rolnicy poszko-

dowani w afe-

rach - nasi ży-
wiciele, najucz-

ciwiej pracują-
cy.  Wreszcie 

PSL nie wszedł 
do parlamentu 

w poprzednich 

wyborach. To 

dowód dojrza-
łości wybor-

ców. Oby 
nasz Rząd 
wykazał się 
podobną doj-
rzałością. 
Dlatego ko-

nieczna jest  

zmiana ordy-

nacji wyborczej, a w niej za-

warte musza być oczekiwania 
sprawiedliwości. Stąd wynikają 
następujące propozycje:         

1/. Prezesami Trybunału 
Konstytucyjnego powinni by-

wać Emerytowani  Prezydenci 

RP. Co rok, może co dwa lata 
rotowani. Pozostali Prezydenci 

w tym czasie będą pełnić funk-
cję zastępców prezesa. Oni  
bardziej gwarantują poszano-
wanie sprawiedliwości niż 
skompromitowani profesorowie 

TK. Wszyscy kontrolerzy po-

winni być często zmieniani.  
Emerytowani Prezydenci mieli-

by okazję ze sobą współpraco-
wać. Dołączyć można Tuska i 
Buzka z uwagi na ich doświad-
czenie nabyte w Brukseli.   

2/. Członków TK powinny de-

legować wszystkie  partie poli-
tyczne, które startowały w wy-
borach do parlamentu. Chodzi o 

szerszy dostęp  do sprawiedli-
wości. Jeżeli prawnicy wybiera-
ją się sami, to i dobierają się. 
Powstaje z tego klan. Delego-

wani  powinni być prawnikami. 
3/. Obecnie przy przewadze 

jednej partii jest okazja do zli-

kwidowania immunitetów. Wy-
bieramy nieskazitelnych. Nieo-

mal świętych. Poco takim im-

munitety?  Sami parlamentarzy-

ści nie zrezygnują z posiada-
nych przywilejów. Posłowie w 
USA nie posiadają immunite-
tów  
4/. Niniejsza propozycja wyma-

ga urzędowego opracowania. 
Zarazem udowodnimy światu, 
że Polska to Państwo prawo-
rządne.  Czy prosty i tani spo-
sób wybierania znajdzie zwo-
lenników?  
5/.  Co w tym jest ważniejsze. 
Sprawiedliwość czy prawo na-
pisane przez prawników? Na-
zwa Trybunału Konstytucyjne-
go również powinna być zmie-
niona na Trybunał Sprawiedli-
wości.  
6/. Piłsudzki nie karał aferzy-
stów wiezieniem, lecz konfiska-
tą ich majątków, utratą bierne-
go i czynnego prawa wyborcze-

go. Zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych, przez określony 
czas. Prawnicy potwierdzają 
potrzebę zmian w sądownic-
twie. Ale bez konkretnych pro-

pozycji.   

7/. Długi  nie znikają, ale żaden 
złodziej nie oddaje dobrowol-
nie, tego co ukradł. Telewizja w 
szpitalach  jest płatna, a w wię-
zieniach nie. Tak nas szanują 
autorzy prawa. Oni też potrafią 
wyjść na ulice w togach twier-
dząc, że bronią państwa i jego 
obywateli.  

8/. Zbliżające się wybory Pre-
zydenta RP pt Korespondencyj-

ne będą miały tyle walorów co i 
wad. Mogą też okazać się na 
tyle wartościowe, że zostaną  
powszechnie przyjęte.   
9/. Wybory burmistrza w Alek-

sandrowie Kuj  zaplanowane na 

19 kw.  2020 r. były przecież 
korespondencyjne – testerem 

wyborów Prezydenckich RP  
  

Włocławek 10.03.2018 r.  
Uzup. 11.04.2020 r.                

Leszek Cieślak  

LISTY 
 

      Publikowane listy Czytelników ozna-
czają poglądy wyrażane przez ich autorów; 
a nie Redakcję. Redakcja nie ponosi  odpo-
wiedzialności za treść listów. Listy nie 
spełniające przyjętych norm społecznych i 
prawnych nie będą publikowane.  

(dop.red.) 

Trybunał Konstytucyjny 

czy 

Sprawiedliwości? 
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      Każdy w życiu powinien 
mieć jakieś hobby i poświęca 
temu swój czas wolny, i wielu 
ludzi hołduje tej zasadzie, jedni 
zbierają butelki, inni naklejki, 

itp. a jeszcze inni przywracają 
młodość przedmiotom z prze-
szłości, czyli ocalają przed za-
pomnieniem to co w przeszłości 
służyło ludziom w codziennym 

życiu. Ale z czasem wolnym 
różnie bywa u różnych ludzi, 
jedni pasjonują się swoim hobby 
od lat i nieraz kosztem rodziny a 

inni dopiero po przejściu na 

Ciąg dalszy ze s.1 

HOBBYSTA 

Nazwa producenta w oryginale. 

Pan Benedykt Olech pre-

zentuje oryginalny magiel 

ocalony od zapomnienia. 
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Hobbysta Benedykt Olech prezentuje upra-

wę warzyw na podwyższeniu, wymyślił to i 
skonstruował dla swojej żony aby nie mu-
siała się schylać przy zbiorach.  

Odrestaurowane żelazka. 
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emeryturę wygospodarują czas 
wolny do realizacji swoich pasji 

życiowych, no bo nie potrafią 
bezczynnie siedzieć w domu 

      A przywrócić młodość 
przedmiotom wyprodukowanym 

w przeszłości, czyli ocalić od 
zapomnienia można różne 
przedmioty/urządzenia. Ale wy-
maga to sporo czasu i umiejęt-
ności. Być może łatwiej byłoby 
coś zbierać hobbystyczne, niż 
odrestaurować jakieś urządzenie 
z przeszłości.  
      Do swego domu w Szamotu-

łach zaprosił nas (redakcję) pan 
Benedykt Olech, który umiejęt-
ności ma różne i duszę artysty, 
tylko w czasie pracy zawodowej 

nie miał czasu wolnego. I dopie-
ro po przejściu na emeryturę 
mógł poświęcić czas wolny na 
odrestaurowanie starego magla, 

który otrzymał w przeszłości 
jako złom. Ocalony od zapo-
mnienia stary ręczny magiel po 

odrestaurowaniu ustawił przed 
swoim domem w charakterze 

eksponatu stanowiącego arty-
styczne dzieło sztuki.  
      Ale żeby w wyrzuconym 
przedmiocie zobaczyć dzieło 
sztuki to trzeba mieć rzeczywi-
ście zmysł artystyczny, a pan 
Benek ma właśnie nie tylko 
zmysł artystyczny, ale ma też 
tak zwane złote ręce, bo potrafi 
bardzo wiele rzeczy naprawić i 
skonstruować według własnego 
pomysłu. Wymyślił na przykład 
hodowlę pomidorów i innych 
roślin warzywnych na podwyż-
szeniu, aby nie było potrzeby 
nachylania się przy uprawie i 
zbiorach. No i, urzeczywistnił 
swój pomysł przekazując goto-
wą konstrukcję swojej zonie na 
imieniny. 

      A magiel ktoś przywiózł 
jako złom na kilogramy. A pan 
Benek złom przyjął i zobaczył 
w wyrzuconym maglu dzieło 

sztuki, które postanowił przy-
wrócić do życia. Ale dopiero po 
przejściu na emeryturę, bo 
wcześniej nie miał czasu.  
      I dzięki panu Benkowi mo-
żemy dowiedzieć się jak wyglą-
dał oryginalny magiel firmy: 
Rhenania Mangiel.  

      Ale to jeszcze nie wszystko. 

Pan Benek uratował od zapo-
mnienia m.in. dwa żelazka i 
ustawił na maglu w charakterze 
atrakcji z przeszłości (ekspo- 

natu). Jedno jest takie do które-
go wkłada się do środka tak 
zwaną duszę (rozgrzany metal, a 
w przypadku braku można wsy-
pać rozżarzone węgle), a drugie 
należy rozgrzać w ognisku. I 
obydwa można używać jak wy-
łączą energię elektryczną.  

  

Na miejscu był, zobaczył, 
sfotografował, rozmawiał: 

R.Milewski 

  

Hobbystyczna uprawa pomidorów w do-
nicach, przy której trzeba się schylać. 
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      Konkurs  Smak  Kiełbasy 
2022 

      Zapraszamy do udziału w 
konkursie „Smak Kiełbasy 
2022”, który organizuje 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie i Instytut 

Skrzynki. 

      Konkurs jest skierowany do: 

producentów, przetwórców, 

restauracji, gospodarstw 

agroturystycznych, kół 
gospodyń wiejskich i innych 
zakładów gastronomicznych z 
terenu Wielkopolski. 

      Celem jest wyłonienie i 
nagrodzenie najlepszych 

produktów w kategoriach: 

1/. Wędliny suche i półsuche 

2/. Wędliny świeże (surowe i 
parzone) 

3/. Inne przetwory wędliniarskie 

      Za najlepszy smak - czekają 
nagrody: certyfikaty z tytułem 
„Najlepszy Smak Powiatu 
Poznańskiego 2022 – Smak 

Kiełbasy". 
      Więcej informacji na stronie 
internetowej Smaki Powiatu 

Poznańskiego: 
https://

smakipowiatupoznanskiego.pl/

konkurs-smak-kielbasy-2022/ 

 

***  

 

      Szansa  na  podniesienie 

kompetencji  dla  przedsię-
biorstw 

      Zapraszamy do składania 
wniosków na dofinansowanie 

mikro, małych, średnich i 
dużych przedsiębiorstw w 
obszarze szkoleń, doradztwa i 
studiów podyplomowych. 

Wnioski do 31 sierpnia 

przyjmuje Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 
      Na co można przeznaczyć 
dofinansowanie? 

1/. usługi szkoleniowe 

2/. usługi doradcze 

3/. studia podyplomowe 

      Przedsiębiorstwo może 
skorzystać z usług 
rozwojowych, które zawarte 

zostały w rekomendacjach 
Sektorowych Rad do spraw 

Kompetencji oraz są świadczone 
za pośrednictwem Bazy Usług 
Rozwojowych. 

      Więcej informacji na stronie 
internetowej Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości: 
https://www.parp.gov.pl/

component/grants/grants/

kompetencje-dla-sektorow-2 

 

***  

 

      System Wczesnego Ostrze-

gania (SWO) w prowadzeniu 

działalności gospodarczej 
      Przedsiębiorcy, którzy 
doświadczają okresowych 
trudności w prowadzeniu 
działalności gospodarczej mogą 
ubiegać się o dofinansowanie do 
Systemu Wczesnego 

Ostrzegania (SWO) 

organizowanego przez Polską 
Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) od 
27 lipca do 5 września 2022 
roku. 

      Celem SWO jest wdrożenie 
systemu wczesnego ostrzegania 

dla przedsiębiorców, którzy 
doświadczają okresowych 
trudności w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. 
Projekt obejmuje: diagnozę 
przyczyn pojawiających się 

trudności, wsparcie doradcze, 
szkoleniowe i mentoringowe 

dopasowane do indywidualnych 

potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi 
realizowane w projekcie SWO 

będą opierać się na 
przeprowadzonej dogłębnej 
analizie kondycji 

przedsiębiorstwa. 
      Więcej informacji na stronie 
internetowej Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości: 
https://www.parp.gov.pl/

component/content/

article/82345:wsparcie-dla-firm-

z-problemami-rusza-kolejny-

nabor-do-projektu-system-

wczesnego-ostrzegania 

 

***  

 

      Inwestycje  odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej 
      W trybie ciągłym – od 3 

stycznia do 30 grudnia 2022 

roku – rolnicy, którzy ponieśli 
straty w gospodarstwach w 

wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych lub ASF (wirus 
afrykańskiego pomoru świń), 
mogą składać wnioski o 
wsparcie na Inwestycje 

odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej.  

      Wnioski należy składać w 
biurach powiatowych lub 

oddziałach regionalnych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Można to zrobić 
osobiście, przesłać za 
pośrednictwem Poczty Polskiej 
lub elektronicznej skrzynki 

podawczej ePUAP. Terminem 

końcowym naboru jest 30 
grudnia 2022 roku. 

      Przypominamy, że o pomoc 
na inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej mogą 

 

Informacje różne 

https://smakipowiatupoznanskiego.pl/konkurs-smak-kielbasy-2022/
https://smakipowiatupoznanskiego.pl/konkurs-smak-kielbasy-2022/
https://smakipowiatupoznanskiego.pl/konkurs-smak-kielbasy-2022/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82345:wsparcie-dla-firm-z-problemami-rusza-kolejny-nabor-do-projektu-system-wczesnego-ostrzegania
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82345:wsparcie-dla-firm-z-problemami-rusza-kolejny-nabor-do-projektu-system-wczesnego-ostrzegania
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82345:wsparcie-dla-firm-z-problemami-rusza-kolejny-nabor-do-projektu-system-wczesnego-ostrzegania
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82345:wsparcie-dla-firm-z-problemami-rusza-kolejny-nabor-do-projektu-system-wczesnego-ostrzegania
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82345:wsparcie-dla-firm-z-problemami-rusza-kolejny-nabor-do-projektu-system-wczesnego-ostrzegania
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82345:wsparcie-dla-firm-z-problemami-rusza-kolejny-nabor-do-projektu-system-wczesnego-ostrzegania
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się starać dwie grupy rolników. 
Do pierwszej należą ci, których 
gospodarstwa ucierpiały w 
wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych, a do drugiej – 

poszkodowani w wyniku 

wystąpienia w ich 
gospodarstwach afrykańskiego 
pomoru świń (ASF). 
      Rekompensaty z tytułu 
szkód powstałych w wyniku 
klęsk żywiołowych, można 
przeznaczyć na odtworzenie 
zniszczonych składników 
gospodarstwa. Natomiast jeśli 
przyczyną strat jest ASF, 
inwestycje realizowane z 

dofinansowaniem nie mogą być 
związane z produkcją świń. 
      Przypominamy, że 
Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu świadczy usługi 
związane z wypełnianiem 
dokumentacji. Zapraszamy do 

naszych biur doradczych. 

 

***  

 

      Monitoring  cen  wybra-

nych produktów rolnych 

      Zachęcamy do zapoznania 
się z notowaniami cen 
wybranych produktów rolnych z 

dnia 8 lipca 2022 roku. Ceny 

obejmują zboża, żywiec 
wieprzowy, żywiec wołowy 
oraz mleko. 

Do pobrania: Monitoring 

05_08_2022.xlsx 

 

*** 

 

      Bezpłatne  szkolenia  on-

line dla Kół Gospodyń Wiej-
skich 

      Obserwatorium Rozwoju i 

Dziedzictwa Kulturowego 

Regionów, które działa przy 
Uniwersytecie Rolniczym w 

Krakowie realizuje operację 
„Projekt edukacyjny dla KGW 
oraz Kreatorów 

Przedsiębiorczości Wiejskiej”. 
      W ramach operacji 

zaplanowane są bezpłatne 
szkolenia on-line dla członkiń i 
członków Kół Gospodyń 
Wiejskich. O kwalifikacji na 

szkolenia decyduje wiek oraz 

kolejność zgłoszeń. 
Pierwszeństwo mają osoby do 
35. roku życia. 
      Osoby chętne do wzięcia 
udziału w szkoleniach muszą 
wypełnić kwestionariusz 
rekrutacyjny na stronie: https://

forms.office.com/r/

YXaXVDittR. 

      W pierwszym etapie, już we 
wrześniu 2022 roku, będą 
odbywać się szkolenia z 
zakresu: „Wzmacnianie 
potencjału KGW poprzez 
zaangażowanie w partnerstwa 
międzysektorowe”, które 
obejmują moduły: 
      Moduł 1: sieciowanie i 
klastrowanie - tematem tego 

szkolenia będzie tworzenie 
sieci, partnerstw i klastrów w 

celu rozwijania współpracy 
społeczno-gospodarczej 

organizacji działających na 
obszarach wiejskich, głównie 
KGW. Zagadnienia te zostaną 
przedstawione pod kątem 
uwarunkowań prawnych, 
ekonomicznych, 

organizacyjnych i efektywnego 

zarządzania. Pokazane zostanę 
cele, jak również korzyści i 
sposoby podejmowania 

skutecznych przedsięwzięć 
partnerskich. Podane zostaną 
przykłady inicjatyw w tym 
zakresie. 

1/. Moduł 2: komunikacja 
interpersonalna, 

2/. Moduł 3: produkcja i 
przetwórstwo, 

3/. Moduł 4: e-commerce 

(handel internetowy, handel 

elektroniczny). 

      Więcej informacji na temat 
projektu znajduje się na stronie 
internetowej Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie: https://

urk.edu.pl/index/site/8315 

 

***  

 

      Operacja 

       „Projekt edukacyjny dla 
KGW oraz Kreatorów 

Przedsiębiorczości Wiejskiej 
(KPW)" współfinansowana jest 
przez „Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary 
wiejskie”. Operacja 
współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy 

Technicznej „Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich” Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2022-2023 Instytucja 

Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

      Do pobrania: Plakat-2.docx 

 

***  

 

      Inwestycje  zapobiegające 
zniszczeniu  potencjału  pro-
dukcji - półmetek przyjmowa-
nia wniosków 

      Do 2 września 2022 roku 
można się ubiegać w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o wsparcie z 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 na 

Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału 
produkcji. Przypominamy, że 
Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu świadczy usługi 
związane z wypełnianiem 
dokumentacji. Zapraszamy do 

naszych biur doradczych. 

      Ze wsparcia mogą 
skorzystać dwie grupy. 
Pierwszą z nich są rolnicy, 
którzy zajmują się chowem lub 

http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/E/9751/Monitoring%2005_08_2022.xlsx
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/E/9751/Monitoring%2005_08_2022.xlsx
https://forms.office.com/r/YXaXVDittR
https://forms.office.com/r/YXaXVDittR
https://forms.office.com/r/YXaXVDittR
https://urk.edu.pl/index/site/8315
https://urk.edu.pl/index/site/8315
http://ewodr.wodr.poznan.pl/ftp/informacje/ROW/9749/Plakat-2.docx


str. 98               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl        Nr 09 (121) Wieści Światowe 01 września 2022 r. 

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 połowę 
zmeliorowanych gruntów 

rolnych objętych działalnością 
tej spółki posiadają rolnicy. 
      Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej 

Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu: https://

www.wodr.poznan.pl/

doradztwo/pomoc-krajowa-i-

unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na

-ochrone-przed-asf-oraz-dla-

spolek-wodnych-na-

zapobieganie-podtopieniom-

start-naboru. 

 

***  

 
      Aplikacja suszowa „zgłoś 
szkodę rolniczą" już dostępna 

      W związku z licznymi zapyta-
niami kierowanymi przez rolników 
odnośnie zgłaszania suszy w upra-
wach polowych informujemy, iż 
resort rolnictwa uruchomił aplika-
cję publiczną pod nazwą „zgłoś 
szkodę rolniczą”. Za jej pośrednic-
twem producenci rolni poszkodo-

wani w wyniku suszy w 2022 roku 

mają możliwość złożenia wniosku o 
szacowanie szkód. 
      Aplikacja jest dostępna na stro-
nie: https://aplikacje.gov.pl/app/

susza 

 

***  

 

      Europejskie Partnerstwo In-

nowacyjne poszukuje ekspertów 
do Grup Fokusowych 

      Europejskie Partnerstwo Inno-

wacyjne na rzecz Wydajnego i 

Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-

AGRI), działając na zlecenie Dy-

rekcji Generalnej do spraw Rolnic-

twa Komisji Europejskiej, poszuku-

je ekspertów do trzech nowopow-
stających Grup Fokusowych EIP-

AGRI. Członkami Grup Fokuso-
wych mogą być rolnicy, leśnicy, 
doradcy rolni, naukowcy i przedsta-

wiciele agrobiznesu oraz inne oso-

by zainteresowane tematyką działań 
danej grupy. 

      Zachęcamy do zgłaszania swo-
ich kandydatur do pracy w poniż-
szych Grupach fokusowych: 

1/. Enhancing the biodiversity on 

farmland through high-diversity 

landscape features (Zwiększenie 
bioróżnorodności na gruntach rol-
nych poprzez cechy krajobrazu o 

dużej różnorodności), 
2/. Social farming and innovations 

(Rolnictwo społeczne i innowacje), 
3/. Recovery of abandoned agricul-

tural lands (Odzyskiwanie opusz-

czonych gruntów rolnych). 
      Termin zgłoszeń: do 19 wrze-
śnia 2022 roku. 
 

***  

 

      Uwaga na osoby podszywają-
ce się pod pracowników KRUS 

      Informujemy, że Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 
otrzymała informacje o działaniach 
oszustów podszywających się pod 
pracowników KRUS. Przypomina-
my, że ubezpieczeni i świadczenio-
biorcy Kasy obsługiwani są przede 
wszystkim w siedzibach oddziałów 
regionalnych i placówek tereno-
wych Kasy. W przypadku wizyto-

wania gospodarstwa rolnego pra-

cownicy Kasy zobligowani są do 
okazania imiennych identyfikato-

rów z logotypem KRUS. Wizytację 
można także potwierdzić kontaktu-
jąc się z właściwą terytorialnie jed-
nostką Kasy. 
      O wszelkich próbach oszustwa 
należy informować policję i najbliż-
szą jednostkę Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego: 
https://www.krus.gov.pl/krus/

struktura/oript/oript-tabela-z-

danymi/ 

 

***  

 

      Usługi rolnicze i leśne – wy-

dłużony termin składania wnio-
sków 

      Do 21 października 2022 roku 
został przedłużony termin przyjmo-
wania wniosków o dofinansowanie 
w zakresie rozwoju usług rolni-
czych i leśnych. Pierwotnie nabór 
miał zakończyć się 19 sierpnia. Jest 
to pomoc udzielana w ramach pod-

działania „Wsparcie inwestycji w 
tworzenie i rozwój działalności 
pozarolniczej” finansowanego z 
budżetu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020. W tym 

naborze pomocą objęte zostały no-
we rodzaje działalności dla benefi-
cjentów ubiegających się o wspar-
cie. 

      Maksymalna kwota wsparcia, o 

jakie można się ubiegać, wynosi 
500 tysięcy złotych na jednego be-
neficjenta. Refundacji podlega stan-

dardowo do 50 procent udokumen-

towanych, kwalifikowanych kosz-

tów inwestycji. Natomiast w przy-
padku działalności związanej z za-
bezpieczaniem lub utrzymaniem 

urządzeń wodnych i tej z wykorzy-
staniem technologii cyfrowych jest 

to 65 procent. 

 

***  

 

      Pomoc dla producentów 
chmielu 

      Rolnicy uprawiający w 2020 
lub 2021 roku chmiel, którym zo-
stała przyznana w tym czasie płat-
ność z tego tytułu i którym zagraża 
utrata płynności finansowej z po-
wodu obniżenia dochodu z uprawy 
tej rośliny, mogą składać wnioski o 
pomoc. Przyjmują je biura powiato-
we Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa, właściwe ze 
względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę wnioskodawcy, w ter-
minie do 12 sierpnia 2022 roku. 

Wnioski można składać osobiście, 
za pośrednictwem platformy ePU-
AP lub wysłać przesyłką rejestro-
waną nadaną w placówce Poczty 
Polskiej. W tym ostatnim przypad-

ku datą złożenia wniosku jest data 
nadania przesyłki. 
  

 

Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu 

https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://www.wodr.poznan.pl/doradztwo/pomoc-krajowa-i-unijna/wsparcie-dla-rolnikow-na-ochrone-przed-asf-oraz-dla-spolek-wodnych-na-zapobieganie-podtopieniom-start-naboru
https://aplikacje.gov.pl/app/susza
https://aplikacje.gov.pl/app/susza
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/
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