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      Amerykański Uniwersytet Stanforda opu-
blikował ranking naukowców z całego świata, 
których prace są najczęściej cytowane. Jak 
poinformowała Politechnika Opolska, w tym 
gronie znalazło się 10 naukowców z opolskiej 
uczelni technicznej. 
      Ranking przygotowany przez amerykański 
Uniwersytet Stanforda wraz z wydawnictwem 

Elsevier dotyczy badaczy z całego świata, którzy 
są cytowani przez innych naukowców. Jak po-
wiedziała PAP Anna Kułynycz, rzecznik prasowy 
Politechniki Opolskiej, zestawienie opiera się na 
dwóch kryteriach. 

„Pierwsze z nich ocenia całościowy dorobek nau-
kowców od początku kariery do 2021 roku we-
dług indeksu bibliometrycznego (na kryterium 
oceny wpłynął m.in. indeks Hirscha oraz liczba 
cytowań przez innych autorów), druga dotyczy 
tylko osiągnięć naukowych, cytowań z 2021 ro-
ku” – wyjaśnia Kułynycz. 
      Wśród wyróżnionych naukowców z całego 
świata, którzy zaliczają się do grupy dwóch pro-

cent najczęściej cytowanych badaczy, znaleźli się 
pracownicy Politechniki Opolskiej. 

      „Na liście podsumowującej dorobek naukowy 
największe grono stanowią badacze z Wydziału 
Mechanicznego. To prof. Grzegorz Królczyk, 
prof. Tadeusz Łagoda, prof. Aleksander Karol-
czuk, prof. Adam Niesłony, prof. Zhixiong Li 
oraz prof. Wit Grzesik. Kolejnym badaczem uję-
tym na liście +Top 2 procent+ jest prof. Zbigniew 
Zembaty z Wydziału Budownictwa i Architektu-
ry. Natomiast w przypadku osiągnięć w zeszłym 
roku kalendarzowym, w prestiżowym gronie 2 
procent najbardziej wpływowych badaczy jest 
również prof. Grzegorz Królczyk, prof. Zhixiong 

Li oraz prof. Wit Grzesik a także prof. 
Szczepan Paszkiel z Wydziału Elektro-
techniki, Automatyki i Informatyki oraz 

prof. Munish Kumar Gupta z Wydziału 
Mechanicznego” – wylicza Kułynycz. 
      Zdaniem prof. Królczyka, prorektora 
ds. nauki i rozwoju PO, ranking oprócz 
znaczenia prestiżowego, ma także prze-
łożenie na praktyczny rozwój uczel-
ni.  „Warto podkreślić, że wyniki świa-
towych, obiektywnych zestawień prze-
kładają się na zainteresowanie studiami 
na naszej uczelni wśród zagranicznych 
kandydatów. Podczas ostatniej rekrutacji 
zainteresowanie politechniką wśród ob-
cokrajowców wzrosło trzykrotnie. Za-
zwyczaj rocznie rekrutowaliśmy prawie 
100 zagranicznych kandydatów, w tym 

roku chętnych było ponad 300. Ostatecznie przy-
jęliśmy 200 studentów, z czego większość to oby-
watele Ukrainy, ale po raz pierwszy mamy także 
studentów z Kirgistanu. Bardzo nas cieszy fakt, 
że myśląc o studiach, europejskim dyplomie, wy-
brali właśnie naszą uczelnię” – podkreśla prof. 
Królczyk. (PAP) 

Redaktor 
 

  Więcej na: https://liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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Prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki 
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     Cztery zintegrowane kon-

gresy branżowe skupiające 
specjalistów i przedsiębiorców 
związanych z produkcją i eks-
portem żywności wydawały się 
dość trudne do równoległej 
realizacji. Przedsięwzięcie 
udało się jednak nie tylko do-
brze zorganizować, ale zachę-
cić do udziału w nim ponad 
1000 uczestników.   
      To jest zasługa partner-
skiej współpracy, zapew-
nia  jeden z głównych inicjato-
rów tego wydarzenia Marek 
Marzec, właściciel Grupy Ewa 
Bis  i IFS Business Deve-

lopment Consultant CEE, 

przewodniczący Stowarzysze-
nia Naukowo-Technicznego 

Przemysłu Spożywczego. 
      Do niedawna każdy z tych 
branżowych kongresów odby-
wał się samodzielnie. Dlaczego 
organizatorzy postanowili po-

łączyć je w jedno wspólne wy-
darzenie? 
      Zorganizowaliśmy równole-
gle cztery wydarzenia branżo-
we: Kongres Produkcji Podsta-

wowej, Kongres Bezpieczeń-
stwa Żywności, Kongres Logi-
styczny (CSCMP Conference) i 

Kongres Ekspansywnych Eks-

porterów, ponieważ one tworzą 
pewną logiczną całość. Pierw-
szy był poświęcony produkcji 
podstawowej, czyli producen-

tom surowców, które służą do 
wytwarzania żywności, a więc 
zbóż, ziaren oleistych, mleka, 
mięsa, owoców i warzyw.  Dru-

gi przetwórstwu i dystrybucji, w 
tym sprzedaży detalicznej, cer-
tyfikacji obejmującej standardy 

bezpieczeństwa żywności  oraz 

działalności biznesowej związa-
nej z tym sektorem. Trzeci doty-

czył zagadnień logistycznych, 
które spowodowały wiele zabu-
rzeń w łańcuchach dostaw, prze-
wozach transportowych i maga-

zynowych na skutek pandemii 

Covid -19 i wojny w Ukrainie. I 

wreszcie czwarty kongres, który 
był dedykowany  przedstawicie-

lom szeroko pojętego eksportu 
oraz instytucjom oferującym 
usługi związane z handlem za-
granicznym.   

      Dzięki tej integracji wyda-
rzeń  w jednym czasie i miejscu 

stworzyliśmy uczestnikom tego 
kongresu możliwość udziału w 
różnych sesjach tematycznych, 
które się ze sobą wiązały proble-
mowo lub wzajemnie uzupełnia-
ły. Producenci żywności mo-
gli  m.in. skorzystać z eksperc-
kiej wiedzy specjalistów od lo-
gistyki, ubezpieczeń przewozu 
towarów czy też eksportu, po-
nieważ oni wszyscy byli obecni 
w Hotelu Arche, gdzie pod ko-

niec października odbywał się 
nasze kongresy. Każdy uczest-
nik mógł wybrać sobie takie 
sesje tematyczne spośród 17, 
które ujęto w bogatym progra-
mie tego wydarzenia, aby uzy-

skać jak najwięcej informacji i 
nawiązać kontakty biznesowe. 
      Te sesje tematyczne nie 

nakładały się na  siebie czaso-

wo w ciągu jednego dnia trwa-
nia tak dużego kongresu? 
      Trochę się nakładały i to 
była pewna niedogodność dla 
uczestników, którzy reprezento-
wali swoje firmy lub instytucje 

jednoosobowo. Na przyszłość 

będziemy  ich zachęcali do dwu, 
albo trzyosobowego udziału w 
takich imprezach, żeby nie do-
chodziło do rozterek związa-
nych z wyborem udziału w po-
szczególnych sesjach. Każda z 
tych osób będzie mogła wtedy 
uczestniczyć w innym wydarze-
niu i skorzystać jeszcze efek-
tywniej z wiedzy przekazywanej 

przez ekspertów. A ta wiedza 
jest naprawdę bardzo cenna, 
ponieważ pozyskiwana z inter-
netu nie zawsze odpowiada 

prawdzie. Tutaj dochodziło do 
bezpośredniego dialogu ze spe-
cjalistą i można było uzyskać 
szczegółowe i wiarygodne infor-
macje na tematy ważne dla da-
nego uczestnika. Podczas jedno-

dniowego kongresu odbyło się 
wiele bardzo specjalistycznych 

prelekcji, ciekawych paneli dys-

kusyjnych z możliwością wy-
miany doświadczeń pomiędzy 
ekspertami z różnych dziedzin. 
Takie kongresy są też doskonałą 
okazją do nawiązania kontaktów 
biznesowych. W przyszłości też 
będziemy je łączyć, ale musimy 
znaleźć takie centrum kongreso-
we, które nie tylko wszystkich 
pomieści, ale będzie też więcej 
miejsca ekspozycyjnego na stoi-

ska wystawców.  
      Inflacja i kryzys gospodar-

czy nie były przeszkodą do 
zorganizowania tak dużego 
kongresu? 
      Przeciwnie, ludzie chcą się 
dowiedzieć od specjalistów jak 
radzić sobie z biznesami w tych 
trudnych czasach, dlatego chęt-
nie uczestniczyli w naszym wy-

darzeniu w  poszukiwaniu racjo-

nalnych rozwiązań. Producenci 

Ciąg dalszy ze s.1 

Kolejne kongresy 

branżowe za rok 
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żywności mają wiele problemów 
związanych z wysokimi cenami 
surowców i energii. Bardzo 
mocno odczuwa to branża pie-
karnicza, która jest niezwykle 
ważna dla każdego konsumenta. 
Nikt sobie nawet nie wyobraża, 
że te zakłady mogłyby się nagle 
wycofać z produkcji wyrobów 
piekarniczych i na półkach skle-
powych  zabrakłoby chle-
ba.  Przy szalejących cenach 
energii jest to jednak wielkie 

wyzwanie dla tej branży. Na 
razie trudno jest wypracować 
optymalne rozwiązania, ale w 
dyskusjach panelowych poja-

wiały się różne propozycje kie-
rowane do rządzących.         
      Postulowano m.in. o wpro-

wadzenie dopłat do kosztów 
energii, które rozwiązałyby naj-
ważniejsze problemy tej branży. 
      Jaka jest szansa na uzyska-

nie takich dopłat? 
      Nie będzie to łatwe do zrea-
lizowania, bo trzeba najpierw 

określić według jakich kryteriów 
miałoby się to odbywać, w jakiej 
wysokości i do kogo te dopłaty 
powinny trafić. Jest to niestety, 
poza naszym zasięgiem, bo takie 
propozycje muszą być opraco-
wane we współpracy z agendami 
rządowymi odpowiedzialnymi 

za przygotowanie takiego pro-

gramu. Ja chcę tylko powie-
dzieć, że jest duże oczekiwanie 
ze strony branży w tej sprawie. 
      Kierowane przez pana Sto-

warzyszenie Naukowo-

Techniczne Przemysłu Spo-
żywczego może się włączyć w 
przekazywanie tych propozy-

cji rządowi? 
      Próbujemy się włączyć, ale 
nie mam wielkich nadziei, że 
nasz głos zostanie wysłuchany. 
Teoretycznie wydawać by się 
mogło, że jeśli grupowy pod-
miot występuje z określoną pro-
pozycją do rządu, to łatwiej bę-
dzie osiągnąć cele, po które się-



  Nr 12 (124)  Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r.           czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 5 

ga. Niestety, takich grupowych 

podmiotów, które walczą o po-
szczególne branże spożywcze są 
dziesiątki w kraju, ale brakuje 
nam  jednej silnej reprezentacji. 

Takie rozproszenie z pewnością 
nam nie pomaga w zabieganiu o 

tak ważne sprawy, jak choćby 
obniżenie kosztów energii dla 
przedsiębiorstw i zakładów pro-
dukujących żywność. Organiza-
cja sektora spożywczego w Pol-
sce pozostawia wiele do życze-
nia. Mówiliśmy o tym  również 
podczas  Kongresu, ale nie uda-

ło się nam jeszcze wypracować 
konkretnych rozwiązań w inte-
resie całej branży spożywczej. 
To wszystko jest ciągle jeszcze 
przed nami. 

      W jakiej dziedzinie branża 
spożywcza radzi sobie najle-
piej? 
      Największe sukcesy mamy 
w eksporcie żywności. Dostar-
czamy ją głównie na rynek euro-
pejski,  który stanowi aż 85 
proc. polskiego eksportu. Naszą 
ekspansję chcemy jednak zna-
cząco rozszerzyć również do 
krajów azjatyckich i afrykań-
skich, a także obydwu Ameryk i 
Australii. Będzie to miało klu-
czowe znaczenia dla eksporte-

rów w przyszłości. Dużo o tym 
dyskutowaliśmy podczas nasze-
go kongresu, mówiąc o bezpie-
czeństwie obrotu towarów eks-
portowych oraz o  strategiach 

służących do tego, żeby zdoby-
wać coraz więcej  rynków zbytu. 
Produkcja żywności w Polsce 
przekracza o ponad 50 proc. 

krajowe potrzeby konsumpcyj-

ne. Z tą nadwyżką musimy  zro-

bić coś pożytecznego i podzielić 
się nią ze światem z korzyścią 
dla konsumentów i całej branży. 
Nasze produkty są bardzo dobre 
i dlatego klienci chętnie je naby-
wają za granicą.  
      Wartość eksportu towarów 
rolno-spożywczych z Pol-
ski  wyniosła w ciągu 3 kwarta-

łów tego roku ponad 140 mld zł 
i wzrosła w stosunku do tego 
samego okresu 2021 r. o 19,5 

proc. Za granicę sprzedajemy 
głównie mięso, zwłaszcza dro-
biowe, pieczywo, wyroby pie-

karnicze i cukiernicze, nabiał, 
owoce i karmę dla zwierząt. Pol-
scy eksporterzy żywności do-
brze sobie radzą na rynku mię-
dzynarodowym. Pozytywną 
przesłanką rozwoju polskiego 
eksportu jest także postępująca 
dywersyfikacja rynków zbytu, 
co ma szczególnie duże znacze-
nie w okresie trudnych uwarun-

kowań w handlu międzynarodo-
wym. 

      Sytuacja geopolityczna nie 

ogranicza ekspansji eksporto-

wej krajowym producentom 

żywności? 
      Ekspansji nie ogranicza, ale 

zmieniają się niektóre rynki zby-
tu na skutek sowieckiej agresji i 

sankcji nałożonych na Rosję. 
Niemniej jednak pojawiają się 
dla eksporterów coraz to nowe 
możliwości dostarczania pro-
duktów do krajów  pozaunij-

nych, azjatyckich i afrykań-
skich. Afryka potrzebuje wielu 

gotowych i suchych produktów, 
napojów, butelkowanej wody, 
półproduktów, takich jak prosz-
ki mleczne, ale także mrożone 
mięso, wędliny oraz innych 
przetworzonych artykułów spo-
żywczych.  Producenci żywno-
ści dzielili się swoimi doświad-
czeniami na Kongresie Ekspan-

sywnych Eksporterów.  
      Były bardzo ciekawe prelek-
cje, wystąpienia, które pokazy-
wały osiągnięcia firm eksportu-
jących z sukcesem swoje pro-
dukty na te rynki. Specjaliści 
mówili z jakimi wyzwania-
mi  trzeba się zmierzyć na tych 
rynkach, a przedstawiciele ban-

ków i firm ubezpieczeniowych, 
jak zapewnić bezpieczeństwo 
tych transakcji. 

      Kongresowi towarzyszył 
konkurs na najbardziej eks-

pansywnego eksportera. Kto 

został jego laureatem? 
      Ten konkurs zorganizowali-

śmy wspólnie ze Stowarzysze-
niem Eksporterów Polskich. 
Głównym kryterium decydują-
cym o wyłonieniu zwycięz-
cy  była liczba rynków, na któ-
rych sprzedawane są produkty 
danego eksportera. Wśród kan-
dydatów rywalizujących o tytuł 
najbardziej ekspansywnego eks-

portera bezapelacyjnym liderem 

okazała się Grupa Mlekovita, 
która swoje produkty mleczne 
dostarcza do 167 krajów świata. 
Stanowi to 35 proc. produkcji 

wytwarzanej przez firmę. Co-
dziennie poza granice Polski 

wysyłanych jest średnio 150 
kontenerów z jej wyrobami. 
Grupa Mlekovita 

jest  największym eksporterem 
produktów mleczarskich w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. 

Większość firm eksportuje na 
kilka, kilkanaście rynków, a 
Mlekovita osiągnęła w tej dzie-
dzinie niebywały sukces. To jest 
taka nasza perła eksportowa.  
      Bardzo byśmy chcieli, aby 
inni producenci poszli za jej 

przykładem i wzmacniali swoją 
pozycję eksportową na świato-
wych rynkach, a za rok stali się 
laureatami naszego konkursu. 

Bardzo na to liczymy, bo prze-

mysł rolno-spożywczy ma w 
tym zakresie wielki potencjał. 
Władze powinny to doceniać i 
zrobić wszystko, aby żaden 
przedsiębiorca z tej branży nie 
musiał zamykać swoich zakła-
dów z powodu rosnących nad-
miernie cen energii. 

 

Rozmawiała:  
Jolanta Czudak  

 

                       Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Za kilka lat wśród środków 
do walki z nowotworami wątroby 
mogą się znaleźć mikrosfery żelo-
we z tlenku itru, wytwarzane w 

Narodowym Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku. Wyniki 
najnowszych badań nad oddzia-
ływaniem nowych mikrosfer na 
materiał biologiczny okazują się 
obiecujące. Jeśli dalsze testy je 
potwierdzą, w przyszłości mi-
krosfery będzie można wytwa-
rzać szybko i tanio, precyzyjnie 
dopasowując ich cechy do po-
trzeb konkretnego pacjenta. 
      Złośliwe nowotwory wątroby 
są groźnymi chorobami o wysokiej 
śmiertelności. Jedną z obiecują-
cych metod ich leczenia jest zabieg 

radioembolizacji. W jego trakcie w 

obręb tkanki nowotworowej wpro-
wadza się miliony radioaktywnych 
mikrosfer. Coraz więcej wskazuje, 
że w przyszłości mikrosfery te bę-
dzie można wytwarzać szybko i 
tanio pod kątem potrzeb terapeu-
tycznych i anatomii konkretnych 

pacjentów. Takie wnioski płyną z 
doświadczeń nad nowymi mikros-
ferami z izotopem itru 90Y, wy-

twarzanymi i badanymi przez ze-

spół pracowników warszawskich 
instytutów naukowych i medycz-
nych z istotnym udziałem Narodo-
wego Centrum Badań Jądrowych 
(NCBJ) w Świerku. 
      Radioembolizacja polega na 

podaniu do starannie wybranych 

naczyń krwionośnych prowadzą-
cych do tkanki nowotworowej mi-

lionów mikrosfer o odpowiedniej 
średnicy i aktywności. Gdy mikros-
fery utykają w zwężających się 
tętnicach, odcinają guz od dopływu 
substancji odżywczych. Jednocze-
śnie ich promieniowanie przez ści-
śle określony czas działa zabójczo 

na wrażliwe komórki nowotworo-
we w najbliższym otoczeniu. 
      „Mikrosfery, którymi zajmuje-
my się już od kilku lat, zawierają 
tlenek itru. Itr po napromienieniu 

neutronami w reaktorze przekształ-
ca się w radioaktywny izotop 90Y 
o okresie połowicznego rozpadu 64 
godziny. W praktyce oznacza to, że 
każda mikrosfera po wprowadzeniu 
do organizmu przez dziesięć dni 
oddziaływałaby emitowanymi 
przez siebie elektronami na komór-
ki nowotworowe znajdujące się w 
średniej odległości około trzech 
milimetrów”, mówi kierownik pro-
jektu badawczego dr hab. inż. 
Edward Iller, prof. NCBJ z należą-
cego do NCBJ Ośrodka Radioizo-
topów POLATOM. 
      Nowe mikroziarna o kształtach 
sferycznych są wytwarzane metodą 
zol-żel. Jest to złożony, wieloeta-
powy proces, kilka lat temu udo-

skonalony pod kątem wymogów 
radioembolizacji wątroby przez 
naukowców z POLATOM-u i In-

stytutu Chemii i Techniki Jądrowej 
w Warszawie. Pierwszy krok pole-

ga na przygotowaniu roztworu ko-

loidalnego – zolu – zawierającego 
związki-prekursory docelowych 

cząstek, m.in. tlenku itru. Następ-
nie zol zostaje poddany odpowied-

niej koagulacji, po czym usuwa się 
rozpuszczalnik i zol przekształca 
się w żel. Po osuszeniu żel zmienia 
się w proszek, który stabilizuje się 
w wysokiej temperaturze. Proces 

jest w pełni kontrolowany i pozwa-
la wytwarzać mikrosfery o żąda-
nych średnicach z zakresu od 20 do 
100 mikrometrów. 
      „W przypadku naszych mikros-
fer moglibyśmy zindywidualizo-
wać terapię, dobierając aktywność 
mikrosfer pod kątem budowy ana-
tomicznej wątroby i guza u kon-

kretnego pacjenta. Jednak zanim 

dojdzie do pierwszych prób kli-
nicznych, musimy przeprowadzić 
szczegółowe badania nad oddziały-
waniem naszych mikrosfer na ko-

mórki i tkanki w organizmie. 
Pierwszą serię mamy właśnie za 
sobą”, mówi mgr inż. Maciej Ma-
ciak z Zakładu Metrologii Radiolo-
gicznej i Fizyki Biomedycznej 

NCBJ, pierwszy autor artykułu w 
czasopiśmie „Radiation Physics 
and Chemistry”. 
      W ramach najnowszych testów, 
finansowanych ze środków Naro-
dowego Centrum Nauki,  zbadano 

właściwości fizyczne, radiome-
tryczne, dozymetryczne i biolo-

giczne mikrosfer. Przede wszyst-

kim ustalono, że po napromienie-
niu neutronami, w próbkach były 
obecne wysokie stężenia radioak-
tywnego izotopu 90Y. W celu obli-

czenia dawek pochłoniętego pro-
mieniowania skonstruowano odpo-

wiedni model teoretyczny i prze-

prowadzono szereg symulacji kom-

puterowych z użyciem metody 
Monte Carlo. 

      W raportowanej serii badań 
szczególną rangę miały jednak 
doświadczenia z materiałem biolo-
gicznym. Tematyka badawcza 

związana z użyciem mikrosfer z 
tlenkiem itru do radioembolizacji 

wątroby była od początku rozwija-
na w ścisłej współpracy z radiolo-
gami z Wojskowego Instytutu Me-

dycyny w Warszawie. Właśnie 
tutaj w doświadczeniach in vitro 
zweryfikowano wpływ promienio-
wania mikrosfer na liczebność ko-
mórek raka jelita grubego. Zgodnie 
z przewidywaniami i symulacjami 

zaobserwowano, że liczba komórek 
nowotworowych malała ze wzro-
stem liczby oddziałujących na nie 
mikrosfer. Ponadto w Szkole 

 

Mikrosfery ratunkiem 

dla wątroby 
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Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie wykonano badania 

histopatologiczne, które przeprowa-
dzono na modelu zwierzęcym. W 
ich wyniku ustalono, że mikrosfery 
lokowały się w naczyniach krwio-
nośnych zgodnie z oczekiwaniami. 
      Wyniki wszystkich ekspery-

mentów potwierdzają, że nowe mi-
krosfery z tlenkiem itru są obiecują-
cą alternatywą dla współcześnie 
dostępnych środków komercyjnych 
i kwalifikują się do dalszych badań 
biologicznych i przedklinicznych. 

Zanim to nastąpi, zespół zaangażo-
wany w projekt już planuje dopra-

cować technologię wytwarzania 
mikrosfer, tak by była gotowa do 
potencjalnych zastosowań na szer-
szą niż laboratoryjna skalę. 

Dr Marek Pawłowski 
 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Małe turbiny wiatrowe o 
pionowej osi obrotu mają 
szansę w większej skali zago-
ścić w polskich gospodar-

stwach domowych. Naukowcy 

z Politechniki Śląskiej pracują 
bowiem nad rozwiązaniem, 
które będzie pracować w zur-
banizowanym otoczeniu, bę-

dzie obracać się cicho już przy 
bardzo niskich prędkościach 
wiatru, co daje mu przewagę 
nad dostępnymi już turbina-
mi. 

Przydomowe mikroinstalacje wiatrowe 

uzupełnieniem dla fotowoltaiki 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Pomysłodawcy Silesian 
Wind Generator podkreślają, 
że przydomowe turbiny wia-
trowe mogą być dobrym uzu-
pełnieniem instalacji fotowol-
taicznych i wspólnie zapew-
niać podaż energii praktycznie 
przez cały rok. W kolejnym 
etapie rozwoju SWG chce ofe-

rować to rozwiązanie także 
obiektom wielkopowierzchnio-

wym. 
      Turbiny wiatrowe z pionową 
osią obrotu mają postać mikro- 

lub małych turbin wiatrowych, 
które mają szereg zalet wyróż-
niających je na tle konkurencji, 
która jest jednak zdominowana 
poprzez konstrukcje z osią po-
ziomą. Jedną z takich zalet jest 
cichość konstrukcji, która obra-
ca się znacznie wolniej niż tra-
dycyjne tego typu rozwiązania, 
co jednocześnie poprawia ich 
bezpieczeństwo – podkreśla w 
rozmowie z agencją Newseria 
Innowacje Tomasz Krysiński z 

zespołu Silesian Wind Genera-
tor złożonego z naukowców Po-

litechniki Śląskiej. – Będziemy 
mogli produkować turbiny, któ-
re będą w stanie zapewnić wy-
soką podaż energii elektrycznej 
praktycznie dla każdego odbior-
cy końcowego, w ten sposób 
personalizując podejście do 
energetyki i rozwiązując proble-
my dostępności energii. 
      Aby udało się skomercjali-
zować rozwiązanie proponowa-
ne przez polskich naukowców, 
potrzebne jest jednak szersze 

zainteresowanie tematem. Dziś 
przydomowe instalacje OZE są 
zdominowane przez fotowoltai-

kę, ale dołączenie do nich ma-
łych turbin wiatrowych może 
stanowić dobre uzupełnienie, 
które zapewni równomierną i 
ciągłą podaż energii. Synergia 
energii wiatrowej i słonecznej 
najprawdopodobniej pokryłaby 
całoroczne zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Korzyścią z 
takiego powiązania jest więc 
większe bezpieczeństwo energe-
tyczne i niezależność od sieci 

energetycznej danego prosu-

menta. 

      Instalacje fotowoltaiczne 

rozwiązują problem przejścia na 
czyste źródła energii tylko czę-
ściowo, ponieważ produkują 
energię w wąskim zakresie. Ko-
rzystne byłoby uzupełnienie te-
go miksu energetycznego o tur-

biny wiatrowe, których kon-
strukcji de facto nie ma na ryn-

ku, a te, które już są, na pewno 
nie są konstrukcjami dopraco-
wanymi i nie oferują tego typu 
sprawności, jakich byśmy ocze-
kiwali od nowoczesnych roz-

wiązań dedykowanych świado-
mym, nowoczesnym i proekolo-

gicznym konsumentom – uważa 
Tomasz Krysiński. – Nasze roz-

wiązanie ma ogromną szansę 
komercjalizacyjną z uwagi na 
to, że rozwiązuje jedne z bar-
dziej palących problemów nie-
równomierności podaży energii 
w sieci oraz wykorzystuje czy-

ste, nieoddziałujące znacznie na 
środowisko naturalne elementy 
źródła energii. 
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      Naukowcy z Politechniki 

Śląskiej zajęli trzecie miejsce w 
finale Programu Grantowego 

ING, który adresowany był do 
start-upów oraz naukowców 
zajmujących się tematyką nowo-
czesnych i ekologicznych źródeł 
energii. Grant o wartości 150 
tys. zł pozwoli przyspieszyć 
procesy związane z komercjali-
zacją i rozpocząć rozmowy z 
potencjalnymi inwestorami. 

      W najbliższym czasie bę-
dziemy w stanie uruchomić serię 
projektów pilotażowych, które 
na tym etapie są niezbędne. 
Chcielibyśmy bardzo, żeby pro-
dukt był dopracowany i tu wy-
chodzi nasze nastawienie nau-

kowców, żebyśmy mogli pode-
przeć wszystkie nasze obietnice 
realnymi danymi. W tym mo-

mencie skupiamy się więc dwu-

torowo na dopracowaniu kon-

strukcji pod kątem produkcyj-
nym oraz na testach środowisko-
wych, pozwalających nam okre-
ślić precyzyjnie, ile energii daje 
to rozwiązanie i w jaki sposób 
zaprojektować najlepszy możli-
wy system energetyczny dla 

indywidualnego konsumenta – 

wyjaśnia przedstawiciel Silesian 
Wind Generator. 

      To rozwiązanie w pierwszej 
kolejności będzie dedykowane 
właścicielom domów jednoro-
dzinnych, których jest w Polsce 
ok. 6 mln. Z tego 1 mln to już są 
prosumenci posiadający przydo-
mowe mikroinstalacje OZE, 

głównie fotowoltaiczne. W dru-
gim etapie SWG chce zaofero-

wać to rozwiązanie obiektom 
wielkopowierzchniowym. W 

planach rozwoju są długotrwałe 

terenowe testy wiatrowych kon-

strukcji, opracowanie aplikacji 

pozwalającej na zdalny i ciągły 
monitoring pracy turbin oraz 

wykorzystanie metod uczenia 

maszynowego i sztucznej inteli-

gencji do projektowania przez 

klientów turbin dostosowanych 
do ich potrzeb i warunków. 
      Według Verified Market 
Research wielkość rynku turbin 
wiatrowych o pionowej osi ob-

rotu wyniesie w 2022 roku nie-

spełna 13 mld dol. Do 2030 ro-
ku przychody wzrosną do nie-
mal 17 mld dol. 

Newseria.pl 

Redaktor 

  

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Polscy naukowcy opraco-

wali indeks POLA – dzięki 
któremu możliwe jest oszaco-
wanie, czy dana osoba dostar-

cza wraz z dietą odpowiednią 
ilość składników niezbędnych 
do optymalnego funkcjonowa-

nia układu immunologicznego. 
W dużym uproszczeniu można 
przyjąć, że poszczególne 
składniki pokarmowe wcho-
dzą w interakcje z komórkami 
naszego układu odpornościo-
wego, jak również mikrobiotą 
jelitową, modulując odpo-
wiedź immunologiczną organi-
zmu i wpływając np. na od-
porność na różnego typu in-
fekcje, w tym zachorowania 

na COVID-19. 
      Zespół dr. n. o zdrowiu Paw-
ła Jagielskiego z Zakładu Badań 

nad Żywieniem i Lekami Colle-
gium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie 
opracował indeks, dzięki które-
mu można ocenić potencjał im-
munomodulujący diety oraz zi-
dentyfikować osoby, których 
sposób żywienia charakteryzuje 
się licznymi niedoborami skład-
ników pokarmowych istotnych 
dla prawidłowego działania 
układu odpornościowego. 
      W oparciu o wyniki indeksu 

POLA dietetycy i lekarze będą 
mogli proponować pacjentom 
zmiany zachowań żywienio-
wych w celu poprawy odporno-

ści i zmniejszenia ryzyka infek-
cji. „Nasz indeks jest propozycją 
kierowaną m.in. do dietetyków, 
których pacjenci lub klienci 
chcą się dowiedzieć, czy reali-
zują normy żywienia na składni-

ki związane z optymalnym dzia-
łaniem układu odpornościowego 
– mówi w rozmowie z PAP dr 
Jagielski, główny autor opubli-
kowanego na łamach 
„Nutrients”  – W stosunkowo 

łatwy sposób mogą oni następ-
nie zaproponować pewne zmia-
ny w ilości i jakości spożywa-
nych produktów, tak aby było to 
z korzyścią dla układu odporno-
ściowego pacjentów. Kolejny 
pomysł to wykorzystanie indek-
su POLA w badaniach nauko-

wych poświęconych zależno-
ściom między dietą a ryzykiem 
zachorowania na wybrane jed-

nostki chorobowe, m.in. infekcje 

dróg oddechowych”. 
      Inspiracją dla naukowców 
była pandemia COVID-19. Dy-

namiczny wzrost częstości zaka-
żeń wirusem SARS-CoV-2 za-

Narzędzie do oceny właściwości 
immunomodulujących diety 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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początkował ogólnoświatowe 
poszukiwania strategii ochron-

nych przeciwko nowemu pato-

genowi. Zespół dr. Jagielskiego 
także zajął się tym tematem: od 
lipca 2020 roku do stycznia 

2021 roku prowadził projekt 
badawczy, którego celem była 
ocena zachowań żywieniowych, 
aktywności fizycznej, składu 
ciała i mikrobioty jelitowej we-
getarian i osób odżywiających 
się tradycyjnie. Natomiast w 
2021 roku badanie to rozszerzo-

no o wpływ wspomnianych wy-
żej czynników na ryzyko zacho-
rowania na COVID-19. Badanie 

zakończyło się wnioskiem, że 
prawidłowo zbilansowana dieta 
może być skutecznym środkiem 
zmniejszania tego ryzyka u 

zdrowych, aktywnych fizycznie 

i nieotyłych młodych ludzi. 
      Kontynuacją projektu stała 
się próba opracowania wskaźni-
ka, na podstawie którego będzie 
można wskazać, jakie składniki 
odżywcze, a co za tym idzie pro-
dukty żywnościowe, są szcze-
gólnie istotne we wspieraniu 

pracy układu odpornościowego, 
a jakie wręcz przeciwnie. Pod-
czas pracy badacze korzystali z 

aktualnego piśmiennictwa oraz 
uzyskanych wcześniej wyników. 
      „Liczne badania wykazały, 
że na pracę układu odpornościo-
wego wpływa wiele modyfiko-
walnych i niemodyfikowalnych 

czynników. Czynniki niemody-
fikowalne nie mogą być zmie-
niane ani kontrolowane i obej-

mują cechy genetyczne, wiek i 
stan fizjologiczny – wyjaśniają 
badacze z Krakowa. – Na dru-

gim biegunie są czynniki mody-
fikowalne, które mogą być 
zmieniane w różnym stopniu, a 
obejmują one m.in. zachowania 
żywieniowe, aktywność fizycz-
ną, masę ciała, długość snu i 
stres”. 
      I choć na razie wskaźnik 
POLA oceniono jedynie w kon-

tekście COVID-19, ma on – zda-

niem badaczy z Krakowa – 

znacznie szersze zastosowanie. 

A biorąc pod uwagę, iż nasz 
układ odpornościowy jest stale 
narażony na różne patogeny, 

może być niezwykle przydat-
nym narzędziem. Aby móc go 
jednak wdrożyć do praktyki kli-
nicznej, potrzebne są dalsze ba-
dania. 

      „Chcielibyśmy, by wskaźnik 
POLA służył do oceny potencja-
łu immunomodulującego diety, 
w zależności od spożycia skład-
ników odżywczych wzmacniają-
cych odporność. W codziennej 
praktyce może służyć jako przy-
datne narzędzie dla dietetyków 
do identyfikowania osób, któ-
rych dieta jest uboga w składniki 
zapewniające optymalne funk-
cjonowanie układu odpornościo-
wego i korygowania zmian w 

ich zachowaniu żywieniowym, 
co skutkuje optymalną funkcją 
układu odpornościowego i 
zmniejszonym ryzykiem infek-

cji. Chcielibyśmy też, aby in-
deks POLA był wykorzystywa-
ny przez naukowców badają-
cych związek między dietą, 
układem odpornościowym a wy-
stępowaniem np. zakaźnych 
chorób układu oddechowego” – 

podkreśla.(PAP) 
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      Polscy naukowcy opraco-

wali indeks POLA – dzięki 
któremu możliwe jest oszaco-
wanie, czy dana osoba dostar-

cza wraz z dietą odpowiednią 
ilość składników niezbędnych 
do optymalnego funkcjonowa-

nia układu immunologicznego. 
W dużym uproszczeniu można 
przyjąć, że poszczególne 
składniki pokarmowe wcho-
dzą w interakcje z komórkami 
naszego układu odpornościo-
wego, jak również mikrobiotą 
jelitową, modulując odpo-
wiedź immunologiczną organi-
zmu i wpływając np. na od-
porność na różnego typu in-
fekcje, w tym zachorowania 

na COVID-19. 
      Zespół dr. n. o zdrowiu 
Pawła Jagielskiego z Zakładu 
Badań nad Żywieniem i Lekami 
Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego w Krako-
wie opracował indeks, dzięki 
któremu można ocenić potencjał 
immunomodulujący diety oraz 
zidentyfikować osoby, których 
sposób żywienia charakteryzuje 
się licznymi niedoborami skład-
ników pokarmowych istotnych 
dla prawidłowego działania 
układu odpornościowego. 
      W oparciu o wyniki indeksu 

POLA dietetycy i lekarze będą 
mogli proponować pacjentom 
zmiany zachowań żywienio-
wych w celu poprawy odporno-

ści i zmniejszenia ryzyka infek-
cji. „Nasz indeks jest propozy-
cją kierowaną m.in. do dietety-
ków, których pacjenci lub klien-
ci chcą się dowiedzieć, czy rea-
lizują normy żywienia na skład-
niki związane z optymalnym 
działaniem układu odpornościo-
wego – mówi w rozmowie z 
PAP dr Jagielski, główny autor 
opublikowanego na łamach 
„Nutrients”  – W stosunkowo 

łatwy sposób mogą oni następ-
nie zaproponować pewne zmia-
ny w ilości i jakości spożywa-
nych produktów, tak aby było to 

z korzyścią dla układu odporno-
ściowego pacjentów. Kolejny 
pomysł to wykorzystanie indek-
su POLA w badaniach nauko-

wych poświęconych zależno-
ściom między dietą a ryzykiem 
zachorowania na wybrane jed-

nostki chorobowe, m.in. infek-

cje dróg oddechowych”. 
      Inspiracją dla naukowców 
była pandemia COVID-19. Dy-

namiczny wzrost częstości zaka-
żeń wirusem SARS-CoV-2 za-

początkował ogólnoświatowe 
poszukiwania strategii ochron-

nych przeciwko nowemu pato-

genowi. Zespół dr. Jagielskiego 
także zajął się tym tematem: od 
lipca 2020 roku do stycznia 

2021 roku prowadził projekt 
badawczy, którego celem była 
ocena zachowań żywieniowych, 
aktywności fizycznej, składu 
ciała i mikrobioty jelitowej we-
getarian i osób odżywiających 
się tradycyjnie. Natomiast w 
2021 roku badanie to rozszerzo-

no o wpływ wspomnianych wy-
żej czynników na ryzyko zacho-
rowania na COVID-19. Badanie 

zakończyło się wnioskiem, że 
prawidłowo zbilansowana dieta 
może być skutecznym środkiem 
zmniejszania tego ryzyka u 

zdrowych, aktywnych fizycznie 

i nieotyłych młodych ludzi. 
      Kontynuacją projektu stała 
się próba opracowania wskaźni-
ka, na podstawie którego będzie 
można wskazać, jakie składniki 
odżywcze, a co za tym idzie 
produkty żywnościowe, są 
szczególnie istotne we wspiera-
niu pracy układu odpornościo-
wego, a jakie wręcz przeciwnie. 
Podczas pracy badacze korzy-

stali z aktualnego piśmiennictwa 
oraz uzyskanych wcześniej wy-
ników. 
      „Liczne badania wykazały, 
że na pracę układu odpornościo-
wego wpływa wiele modyfiko-
walnych i niemodyfikowalnych 

czynników. Czynniki niemody-
fikowalne nie mogą być zmie-
niane ani kontrolowane i obej-

mują cechy genetyczne, wiek i 
stan fizjologiczny – wyjaśniają 
badacze z Krakowa. – Na dru-

gim biegunie są czynniki mody-
fikowalne, które mogą być 
zmieniane w różnym stopniu, a 
obejmują one m.in. zachowania 
żywieniowe, aktywność fizycz-
ną, masę ciała, długość snu i 
stres”. 
      I choć na razie wskaźnik 
POLA oceniono jedynie w kon-

tekście COVID-19, ma on – 

zdaniem badaczy z Krakowa – 

znacznie szersze zastosowanie. 

A biorąc pod uwagę, iż nasz 
układ odpornościowy jest stale 
narażony na różne patogeny, 
może być niezwykle przydat-
nym narzędziem. Aby móc go 
jednak wdrożyć do praktyki kli-
nicznej, potrzebne są dalsze ba-
dania. 

      „Chcielibyśmy, by wskaźnik 
POLA służył do oceny potencja-
łu immunomodulującego diety, 
w zależności od spożycia skład-
ników odżywczych wzmacniają-
cych odporność. W codziennej 
praktyce może służyć jako przy-
datne narzędzie dla dietetyków 
do identyfikowania osób, któ-
rych dieta jest uboga w składni-
ki zapewniające optymalne 
funkcjonowanie układu odpor-
nościowego i korygowania 
zmian w ich zachowaniu żywie-
niowym, co skutkuje optymalną 
funkcją układu odpornościowe-
go i zmniejszonym ryzykiem 

infekcji. Chcielibyśmy też, aby 
indeks POLA był wykorzysty-
wany przez naukowców badają-
cych związek między dietą, 
układem odpornościowym a 
występowaniem np. zakaźnych 
chorób układu oddechowego” – 

podkreśla. (PAP) 
      Więcej na nauka w Polsce 

 

Redaktor 
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      Rzeszów podpisał z Naro-
dowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej porozumienie doty-

czące programu „Stop Smog”. 
W ramach programu na tere-

nie miasta w 27 jednorodzin-

nych budynkach mieszkalnych 

zostanie poprawiona efektyw-

ność energetyczna, a także wy-
mienionych będzie 27 nieefek-
tywnych źródeł ciepła, tzw. 
„kopciuchów”. 

      Rzeszów to kolejny samo-
rząd, który podpisał z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW) porozumienie w 
sprawie współfinansowania 
przedsięwzięć antysmogowych 
w ramach programu „Stop 
Smog” o wartości 1 431 000 zł. 
NFOŚiGW przekaże ze środków 
Funduszu Termomodernizacji i 

Remontów w formie zaliczki 
kwotę  ponad 980 tys. zl zł. 

      Program obejmuje realizację 
w gospodarstwach domowych 

projektów polegających na: wy-
mianie urządzeń lub systemów 
grzewczych na spełniające stan-
dardy niskoemisyjne; likwidacji 

urządzeń lub systemów grzew-
czych oraz przyłączaniu do sieci 
ciepłowniczej, elektroenerge-
tycznej lub gazowej; likwidację 
urządzeń lub systemów grzew-
czych oraz zapewnienie budyn-

kowi mieszkalnemu jednoro-

dzinnemu dostępu do energii z 

 

„Stop Smog” 

w Rzeszowie 
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zewnętrznej instalacji OZE a 
także kompleksową termomo-
dernizację budynku. 
      Dzięki programowi “Stop 
Smog” wspieramy kolejny sa-
morząd w walce o czyste powie-
trze. Tym razem środki na inwe-
stycje w poprawę efektywności 
energetycznej budynków trafią 
do Rzeszowa. Działania te przy-
czynią się nie tylko poprawy 
stanu środowiska, ale też wpły-
ną na oszczędności w domo-
wych budżetach – podkreśla 
Anna Moskwa, minister klimatu 

i środowiska. 
      Często powtarzam, że nigdy 
nie jest za późno, aby zadbać o 
jakość powietrza, która przekła-
da się na zdrowie i komfort ży-
cia mieszkańców. Dlatego do-
brze, że kolejne gminy i miasta 
dołączają do programu „Stop 
Smog”, istotnej inicjatywy uzu-
pełniającej ofertę antysmogowe-
go programu „Czyste Powie-
trze” – mówi Paweł Mirowski, 
zastępca Prezesa Zarządu Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, 

pełnomocnik Prezesa Rady Mi-
nistrów do Spraw Programu 
„Czyste Powietrze” i efektyw-
ności energetycznej budynków. 
      Cieszę się, że tym razem 
Rzeszów skorzysta z dofinanso-
wania Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, czego dowodem 

jest dzisiejsze podpisane poro-

zumienie. Liczę, że dzięki 
sprawnej współpracy z samorzą-
dami wykorzystamy je z pożyt-
kiem dla mieszkańców i środo-
wiska. Skala potrzeb jest bardzo 

duża, ale i środki przeznaczone 
na walkę o poprawę jakości po-
wietrza, przekazane przez polski 

rząd, są rekordowe– dodaje wi-

ceprezes Mirowski. 

      „Rzeszów ma znakomicie 
rozwiniętą infrastrukturę, którą 
budowaliśmy przez lata. Teraz 
musimy położyć jak największy 

nacisk na to, aby mieszkańcy 
oddychali czystym powietrzem. 

Dlatego interesują nas wszelkie 
rozwiązania, które temu sprzyja-
ją. Inwestujemy w zieleń i eko-
logiczny transport miejski, 

wspólnie z miejskimi spółkami i 
naszymi jednostkami inwestuje-

my w fotowoltaikę oraz inne 
proekologiczne rozwiązania. 
Programy takie jak STOP 

SMOG są z kolei kierowane 
bezpośrednio do mieszkańców, 
którym możemy pomóc w fi-
nansowaniu ekologicznych za-

dań – powiedział prezydent 
Rzeszowa Konrad Fijołek, 

podkreślając, że proekologiczne 
działania są niezbędne, aby 
mieszkańcom żyło się w mieście 
dobrze. 

      To kolejny program, który 
będziemy realizować, aby po-
prawić jakość powietrza w Rze-
szowie. Mieszkańcy, którzy do 
niego przystąpią skorzystają 
także obniżając w ten sposób 
swoje rachunki za energię. Do-
my, które im zmodernizujemy 
będą bardziej efektywne energe-
tycznie. Oznacza to, że będzie w 
nich cieplej, a koszty ogrzewa-

nia spadną –zaznacza wicepre-

zydent Jolanta Kaźmierczak. 
 Porozumienie zostało podpisa-
ne 14 listopada 2022 r. w Rze-

szowie przez Pawła Mirowskie-
go, zastępcę Prezesa Zarządu 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, pełnomocnika Prezesa Rady 
Ministrów do Spraw Programu 
„Czyste Powietrze” i efektyw-
ności energetycznej budynków 
oraz Jolantę Kaźmierczak, wice-
prezydent miasta Rzeszów. 
      Porozumienia w ramach 

programu „Stop Smog” są jed-
nym z wielu działań Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na 

rzecz poprawy jakości powie-
trza oraz zwiększenia efektyw-

ności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

      W ramach programu przed-

sięwzięcia są realizowane na 
rzecz beneficjenta końcowego, 
który charakteryzuje się docho-
dami osiąganymi na poziomie 
125 i 175% najniższej emerytu-
ry, czyli odpowiednio dla go-

spodarstwa wieloosobowego 

jest to kwota 1 673,05 zł/osobę 
a dla jednoosobowego kwota 2 

342,27 zł. Inwestycje zgodnie z 
zasadami programu realizowane 

są bezpośrednio przez gminę i 
finansowane ze środków pu-
blicznej do 100% ich wartości. 
Gmina zapewnia 30% wkładu 
własnego (w przypadku gmin 
powyżej 100 tys. mieszkańców 
wkład musi być wyższy). Pozo-
stała część programu (70%) jest 
finansowana z budżetu państwa, 
poprzez Fundusz Termomoder-

nizacji i Remontów. 
      Dotychczas w ramach Pro-

gramu podpisanych zostało 20 
porozumień z gminami 
(Skawina, Sucha Beskidzka, 

Pszczyna, Niepołomice, Tu-
chów, Sosnowiec, Rybnik, 
Brzesko, Spytkowice, Limano-

wa, Kraków, Dąbrówka, Ra-
szyn, Lesznowola, Czarny Du-

najec, Kalwaria Zebrzydowska 

Gdańsk, Warszawa i Opinogóra 
Górna) oraz z Górnośląsko-

Zagłębiowską Metropolią (11 
gmin: Będzin, Bieruń, Bobrow-
niki, Gierałtowice, Sośnicowice, 
Mysłowice, Bytom, Dąbrowę 
Górniczą, Katowice, Tychy, 
Zabrze ) na łączną kwotę 141,35 
mln zł (w tym 97,73 mln z Fun-
duszu Termomodernizacji i Re-

montów) – na przeprowadzenie 

2705 przedsięwzięć niskoemi-
syjnych w 2675 budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych. 

(NF) 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/


   Nr 12 (124)  Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r.         czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl           str. 15 

 

      Fotony przemierzają 
Wszechświat z niezmienną 
prędkością. Tylko czy zawsze 
wszystkie z tą samą? Aby 
sprawdzić, czy potencjalne 
efekty kwantowej grawitacji 

nie wpływają na prędkości 
fotonów o bardzo dużych 
energiach, polsko-chiński ze-
spół naukowców zaprzągł do 
pracy dwa spektakularne zja-

wiska kosmiczne: soczewki 

grawitacyjne i wybuchy pro-

mieniowania gamma. 
      Światło porusza się ze stałą 
prędkością, taką samą w każ-
dym układzie odniesienia. Fakt 
ten, po raz pierwszy zauważony 
w 1887 roku przez Alberta Mi-

chelsona i Edwina Morleya, leży 
nie tylko u podstaw współcze-
snej fizyki, ale nawet inżynierii, 
jest bowiem tak fundamentalny, 

że stał się podstawą współcze-
snej definicji metra. Stałość 
prędkości światła oznacza, że tę 
samą drogę każdy foton pokona 
w tym samym czasie i o żad-
nych wyścigach między nimi nie 
może być mowy. Chyba że… 

      „…chyba że w grę wejdą 
efekty związane z kwantową 
grawitacją”, mówi prof. dr hab. 
Marek Biesiada z Narodowego 

Centrum Badań Jądrowych 
(NCBJ) w Świerku i precyzuje: 
„Niektóre propozycje kwanto-
wania grawitacji przewidują, że 
fotony o energiach znacząco 
większych od zazwyczaj reje-
strowanych mogłyby się poru-
szać z nieco innymi prędkościa-
mi niż ich niskoenergetyczni 
koledzy. Efekt ten, na razie czy-

sto hipotetyczny, nazywamy 

łamaniem niezmienniczości lo-

rentzowskiej. Gdyby udało się 
go zaobserwować, moglibyśmy 
mocno zawęzić zbiór teorii-
kandydatów pretendujących do 
opisu kwantowej grawitacji”. 
      Energie fotonów, przy któ-
rych efekty kwantowej grawita-

cji stałyby się wyraźnie widocz-
ne, są ogromne, miliony miliar-
dów razy większe od energii 
protonów w akceleratorze LHC 
(która wynosi kilka teraelektro-
nowoltów). Tymczasem najbar-
dziej energetyczne z dotychczas 

zarejestrowanych fotonów, bar-
dzo rzadko obserwowane, miały 
energie zaledwie kilkadziesiąt 
razy większą od energii wspo-
mianych protonów z LHC.  
      Astrofizycy próbujący zaob-
serwować kwantowe wyścigi 
fotonów stosują więc trik: stara-
ją się obserwować fotony po-
chodzące od jak najdalszych 
obiektów. Oczekuje się, że efek-
ty wywołane różnicą w prędko-
ściach fotonów o różnych ener-
giach powinny kumulować się 
na drodze źródło-detektor: im 

dalszy obiekt, tym silniejszy 

efekt związany z łamaniem sy-
metrii Lorentza. Jeśli taki obiekt 
wyemituje jednocześnie fotony 
o różnych energiach, to nawet 
niewielkie różnice prędkości 
mogą spowodować powstanie 
zauważalnych opóźnień czaso-
wych. W rezultacie te same 

zmiany w obrazie obiektu po-

winny pojawić się się w stru-
mieniu fotonów o jednej energii 
w nieco innym czasie niż w stru-
mieniu fotonów o innej energii. 
      Obecnie obserwowanymi 

źródłami najbardziej energetycz-
nych fotonów są rozbłyski gam-
ma, zwłaszcza krótkie, czyli 

trwające nie dłużej niż dwie se-
kundy. Rozbłyski tego typu po-
wstają podczas łączenia się 
dwóch gwiazd neutronowych, a 
przypuszczalnie także przy zle-
waniu się gwiazdy neutronowej 
z czarną dziurą. W trakcie zda-
rzenia większość energii jest 
emitowana w wąskim stożku 
kątowym jako wysokoenerge-
tyczne promieniowanie gamma. 

Jeśli stożek ten jest zwrócony 
mniej więcej w kierunku Ziemi, 
rozbłysk można zarejestrować 
nawet wtedy, gdy jego źródło 
było oddalone od nas o miliardy 
lat świetlnych. 
      „W przypadku krótkiego 
rozbłysku gamma wszystko, na 
pierwszy rzut oka, wygląda 
świetnie: mamy źródło fotonów 
o różnych, dużych jak na dzi-
siejsze możliwości laboratoryjne 
energiach, do tego znajdujące 
się w znacznej odległości. Pro-
blem w tym, że nie rozumiemy 
dokładnie mechanizmu powsta-
wania takich rozbłysków. Nie 
mamy więc gwarancji, że w jego 
trakcie fotony o małych i du-
żych energiach zostały wyemi-
towane jednocześnie”, zauważa 
dr Aleksandra Piórkowska-

Kurpas (Uniwersytet Śląski). 
      W 2009 roku prof. Biesiada 

z dr Piórkowską-Kurpas, wów-
czas jego doktorantką, zapropo-
nowali sposób na wyeliminowa-
nie niepewności związanej z 
czasami emisji fotonów o róż-
nych energiach w rozbłyskach 
gamma. Istota pomysłu sprowa-
dzała się do znalezienia takich 
rozbłysków, które w drodze ku 
Ziemi przechodziłyby przez so-
czewkę grawitacyjną. 

Wyścigi fotonów 

pod lupą grawitacji 
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      Soczewki grawitacyjne to 

masywne obiekty (czarne dziu-

ry, galaktyki) zdolne w zauwa-

żalnym stopniu zakrzywiać cza-
soprzestrzeń wokół siebie. Jeśli 
za soczewką grawitacyjną znaj-
dzie się jakiś obiekt, jego świa-
tło, pierwotnie wyemitowane w 
nieco innych kierunkach, może 
zostać zogniskowane w pobliżu 
ziemskiego obserwatora. Zau-

waży on wtedy nie jeden, lecz 
kilka obrazów tego samego 
obiektu. 

      „Rzecz w tym, że każdy z 
obrazów soczewkowanego roz-
błysku gamma docierałby do nas 
nieco inną drogą. Gdybyśmy 
więc wykryli zmianę w jednym 
obrazie, moglibyśmy zmierzyć 
opóźnienie, z jakim zmiana ta 
pojawi się w innych obrazach. 
Kluczowe jest tu spostrzeżenie, 
że gdyby fotony o różnych ener-
giach poruszały się z różnymi 
prędkościami, to z uwagi na róż-
nicę w długościach dróg optycz-
nych opóźnienie zmieniałoby się 
w zależności od energii foto-
nów”, mówi prof. Biesiada. 

      W swoim najnowszym arty-

kule, przygotowanym we współ-
pracy z naukowcami z uniwer-

sytetów w Pekinie i Wuhan i 
opublikowanym na łamach cza-
sopisma „The Astrophysical 
Journal”, astrofizycy zajęli się 
dwoma przypadkami błysków 
gamma: GRB 950830 i GRB 

200716C. Oba rozbłyski, odpo-
wiednio z sierpnia 1995 roku i 

lipca 2020 roku, zostały ostatnio 
sklasyfikowane przez inną grupę 
naukowców jako pierwsze przy-
padki soczewkowanych rozbły-
sków gamma, przy czym masę 
obiektów soczewkujących oce-
niono na kilka tysięcy mas Słoń-
ca (co odpowiada czarnym dziu-

rom o pośrednich masach). 
      Po analizie danych z obser-

wacji rozbłysków polsko-

chiński zespół doszedł do wnio-
sku, że fotony zachowują nie-
zmienniczość lorentzowską 
przynajmniej do energii rzędu 
milionów teraelektronowoltów. 
Jeśli więc efekty kwantowej 
grawitacji wpływają na pręd-
kość propagowania się fotonów 
w przestrzeni, muszą to robić 

przy energiach powyżej tej war-
tości. 
      Znalezione ograniczenie jest 

nieco słabsze niż wartości otrzy-
mywane innymi metodami, lecz 

jednocześnie bardziej wiarygod-
ne z uwagi na wyeliminowanie 

niepewności związanej z czasa-
mi emisji fotonów o różnych 
energiach przez źródło. 
      „Po kilkunastu latach od 
momentu zaprezentowania me-

tody mogliśmy wreszcie poka-
zać jej działanie w praktyce. 
Wynik nie jest rozstrzygający, 
należy jednak pamiętać, że sta-
wiamy dopiero pierwsze kroki, a 

podstawowym ograniczeniem są 
skąpe dane. Wraz z napływem 
coraz większej liczby coraz do-
kładniejszych obserwacji jakość 
naszych przewidywań będzie 
tylko rosnąć”, podsumowuje 
prof. Biesiada. 

dr Marek Pawłowski 
Rzecznik Narodowego 

Centrum Badań Jądrowych 

 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Nawet 65 milionów złotych 
chce zainwestować w budowę 
dwóch innowacyjnych cen-
trów Politechnika Opolska. 
Jak powiedział PAP prof. 
Grzegorz Królczyk, prorektor 
ds. nauki i rozwoju uczelni, w 

skład centrów wejdzie kilka-
naście laboratoriów pracują-
cych dla nauki i przemysłu. 
      Politechnika Opolska w co-

raz większym stopniu chce wy-
korzystywać wiedzę naukow-
ców w rozwiązywaniu praktycz-
nych problemów przemysłu. 
Jednym ze sposobów na przybli-
żenie nauki do biznesu mają być 
planowane Centrum Metrologii 

Przemysłowej i Nowoczesne 
Centrum ITmatyka. Koszt ich 

budowy, wraz z wyposażeniem, 

władze uczelni szacują na 65 
mln złotych. 
      „Bez inwestycji w nowocze-
sną aparaturę naukową nie bę-
dzie możliwe utrzymanie obec-
nego, bardzo dynamicznego 

rozwoju Politechniki Opolskiej. 

Obszar metrologii mechanicznej 

i chemicznej jest kluczowy dla 

politechniki oraz firm produk-

cyjnych województwa” – uważa 
prof. Grzegorz Królczyk. 
      Nowe centra mają powstać 
na pierwszym kampusie Poli-

techniki Opolskiej w miejscu 

budynku dawnej stołówki i po-
między tzw. „łącznikiem” i 
przebudowywanym właśnie bu-
dynkiem „Lipsk”. 
      „Centrum Metrologii Prze-
mysłowej zintegruje wszystkie 
nasze laboratoria z obszaru tej 

dziedziny oraz te, które powsta-

ły w ramach Centrum Projekto-
wego Zaawansowanych Tech-

nologii Lekkich. Całość ponadto 
zostanie doposażona w kolejną 
nowoczesną aparaturę, co wzbo-
gaci naszą ofertę dla przedsię-
biorców z regionu i nie tylko. 
Będzie także pełnić kluczową 
rolę w rozwoju naukowym na-
szych pracowników i studen-
tów” – podkreśla prof. Grzegorz 
Robak, dziekan Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Opol-

skiej. 

      Nowe laboratoria, które po-
wstaną, to laboratorium metro-
logii powierzchni, laboratorium 

technologicznej warstwy 

wierzchniej, laboratorium me-

trologii dynamicznej, laborato-

rium analityki instrumentalnej, 

laboratorium badań wytrzyma-
łościowych materiałów i kon-

 

 

Politechnika Opolska inwestuje w 

innowacyjne centra naukowe 
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      Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia 

od 6 lat w ręce innowatorów i inwestorów, osób i 
organizacji, których sposób działania i myślenia 
wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój 

społeczno-gospodarczy. Doceniane są kreatywne i 
wizjonerskie projekty, poprawiające standard ży-
cia współcześnie i w przyszłości.  Do elitarnego gro-

na laureatów, którzy spełniają te kryteria, dołączy-
ła spółka technologiczna Medisensonic, specjalizu-

jąca się w unikatowych rozwiązaniach do 
bezinwazyjnej diagnostyki medycznej i sto-

matologicznej z wykorzystaniem technik mi-

krofalowych. 

      Nagroda w kategorii: Innowacyjne tech-

nologie przyszłości przyznana została  za 

realizację projektu pt. „Urządzenie do bezin-
wazyjnego monitorowania glikemii człowieka 
(Glucowave)”, dużą aktywność względem 
zaangażowania w inne innowacyjne projekty 
teraz i w przyszłości, a także za pozytywne 
podejście do promocji projektów oraz misji 
działalności wśród społeczeństwa. 
      Firmę Medisensonic wyróżnia wśród pol-
skich startupów z branży MedTech implementa-
cja mikrofalowych technik pomiarowych 

w  urządzeniach diagnostycznych, wyprzedzają-
cych światowe trendy. Każdy z produktów 
opracowanych w spółce przez wybitnych nau-
kowców i inżynierów przed wprowadzeniem na 
rynek przechodzi kompleksowe badania kli-

niczne, zapewnia Robert Gromada, współza-
łożyciel i prezes Medisensonic. – Zespoły ba-
dawczo-rozwojowe w spółce angażują się w 
bardzo ambitne projekty, wykorzystując coraz 
to nowe pomysły współpracujących z nami eks-
pertów naukowych oraz współzałożyciela fir-
my  prof. Zenona Szczepaniaka, wybitnego 

strukcji, laboratorium zaawan-

sowanych metod druku 3D, la-

boratorium zaawansowanej ana-

lizy numerycznej, laboratorium 

badań nieniszczących, laborato-
rium dyfraktometrii i analiz ter-

micznych przemysłowych mate-
riałów funkcjonalnych i kon-
strukcyjnych. Trzy ostatnie będą 
się mieścić w drugim budynku i 
tworzyć Nowoczesne Centrum 
ITmatyka, którego celem będzie 
połączenie zagadnień matema-
tycznych z badaniami materiało-
wymi. 

      „Będzie tam także duży ser-
wer obliczeniowy, który będzie 
wspomagał prace badawcze a 
także prace zlecane przez przed-
siębiorców. Wszystko w całości 
tworzy spójne podejście do sze-
roko rozumianej metrologii, w 

obszarze której jesteśmy jednym 
z liderów w kraju” – podkreśla 
prof. Robak. 

      Obecnie trwają prace zwią-
zane z projektowaniem obu bu-

dynków. Do końca roku ma być 
gotowy projekt budynku Cen-

trum Metrologii Przemysłowej 

oraz pozwolenie na budowę, do 
końca marca kompleksowa do-
kumentacja związana z Nowo-
czesnym Centrum ITmatyka. Ze 

względu na wartość inwestycji, 
władze uczelni chcą na ten cel 
pozyskać zewnętrzne dofinanso-
wanie, m.in. ze strony samorzą-
du województwa. 
      PAP – Nauka w Polsce, 
 

Redaktor 
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MediSensonic laureatem Polskiej 

Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 
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specjalisty w dziedzinie technik 

mikrofalowych, stosowanych w 

diagnostyce medycznej. 

      Do przełomowych wyrobów 
medycznych spółki należy m.in. 
sensoryczny materac do wykrywa-

nia groźnego dla życia bezdechu 
sennego z funkcją terapeutyczną, 
urządzenie stomatologiczne do ba-
dania żywotności zębów, ciśnienio-
mierz do ciągłego obrazowania i 
monitorowania funkcji  życiowych, 
automatyczny skaner do diagnozo-

wania jamy ustnej oraz glukometr 

do bezinwazyjnego pomiaru pozio-

mu cukru we krwi, który został 
nagrodzony przez Kapitułę Konkur-
sową. 

      Nasze produkty były już kilka-
krotnie nominowane do prestiżo-
wych nagród w tym roku. Ogrom-
nie nas cieszy każde takie wyróż-
nienie. Chcę  bardzo podziękować 
Kapitule Konkursowej za przyzna-

nie nam Polskiej Nagrody Inteli-

gentnego Rozwoju za nasze zaanga-

żowanie w realizację innowacyj-
nych technologii i urządzeń diagno-
styczno-terapeutycznych. Gluco-

wave  do całkowicie bezinwazyjne-
go, pomiaru poziomu cukru we 

krwi bez nakłuwania, nad którym 
pracujemy obecnie w firmie jest 

właśnie jednym z takich nowator-
skich urządzeń – informuje Robert 

Gromada. I dodaje, zostaną w nim 

użyte   innowacyjne mikrofalowe 

techniki pomiarowe, które w tym 
zastosowaniu nie posiadają ograni-
czeń typowych dla technik spektro-
skopii optycznej. 

      Urządzenie nie będzie mieć 
igieł ani wymiennych elektrod, co 
spowoduje znaczne obniżenie kosz-
tu używania wyrobu dla pacjenta, w 
stosunku do znanych z rozwiązań 
inwazyjnych czujników typu 
CGMS/FGMS. (JC) 
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      Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują 
nad innowacyjną technologią wykrywania wi-
rusów (w tym SARS-CoV-2) w ście-
kach. Przedstawiciele uczelni w 

przesłanym komunikacie zapewnia-
ją, że urządzenie pozwoli na podnie-
sienie bezpieczeństwa w szkołach, 
przedszkolach czy domach opieki. 
      Naukowcy z gdańskiej uczelni 
technicznej pod kierownictwem prof. 

Małgorzaty Szczerskiej z Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-

matyki prowadzą badania nad zasto-
sowaniem biosensora do wykrywania 

wirusów lub ich elementów – ultra-

szybkiego narzędzia diagnostycznego 
wykorzystującego światłowody tele-
komunikacyjne. Główną ideą i celem 
projektu jest zbudowanie łatwego w 
obsłudze i ekonomicznego systemu 
wczesnego ostrzegania. 

      Prof. Szczerska cytowana w prze-

słanym komunikacie zaznaczyła, że w 
tradycyjnym badaniu na obecność 
wirusa w ściekach, potrzebne jest za-
angażowanie wykwalifikowanego 
personelu i skomplikowanej aparatury 

laboratoryjnej. „Są pobierane próbki, 
zawożone do specjalistycznego labo-

ratorium i tam poddawane badaniu i ocenie spe-

cjalistów. To niezbędne, aczkolwiek kosztowne i 
czasochłonne rozwiązanie” – zaznaczyła. 

Naukowcy opracowują system 
wykrywania wirusów w ściekach 

prof. Małgorzata Szczerska z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki Politechniki Gdańskiej 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Urządzenie, nad którym pra-
cują naukowcy, pozwoli na mo-
nitorowanie ścieków przez cały 
czas. Naukowiec z Wydziału 
Chemicznego PG dr Paweł Wi-
tyk, również cytowany w komu-
nikacie podkreślił, że dzięki 
aplikacji biosensorów w sie-
ciach światłowodowych jest 
możliwość monitorowania ście-
ków w czasie rzeczywistym. 
„Nasze rozwiązanie jest niepo-
równywalnie tańsze i ekologicz-
ne, nie wymaga dodatkowych 

odczynników, nadmiernego zu-
życia energii ani pracy fachow-
ców. Wpisuje się więc w strate-
gię zielonych technologii” – 

tłumaczył. 
      Uczelnia w komunikacie 

podkreśliła, że analiza ścieków 
opiera się na założeniu, że sub-
stancje i mikroorganizmy, która 
są wydalane przez organizm 
ludzki, można identyfikować 
oraz analizować, a ich zmiany 
jakościowe i ilościowe to nie-
zwykle użyteczne narzędzie 
m.in. do detekcji chorób zakaź-
nych. 

      W przypadku badań epide-
miologicznych, analiza oparta 

na ściekach nabiera szczególne-
go znaczenia, ponieważ zasoby 
diagnostyki klinicznej są zazwy-
czaj ograniczone np. poprzez 

brak możliwości lub przychyl-
ności do wykonania powszech-
nych testów, a systemy raporto-
wania mogą być nieefektywne 
np. w wyniku bezobjawowego 

lub nieswoistego przebiegu cho-

roby, które nie są rejestrowane. 
      „Jeżeli widzimy, że w węźle 
sanitarnym szkoły, przedszkola, 
domu opieki, hospicjum czy 

innej jednostki, pokazują się 
cząsteczki koronawirusa, wirusa 
grypy lub przeciwciała z nimi 
związane czy niestety coraz bar-
dziej rozprzestrzeniającej się 
odry, to możemy podjąć działa-
nia profilaktyczne w ognisku 

zakażenia i zapobiec jego roz-
przestrzenianiu się” – podkreśli-
ła prof. Szczerska. Dodała, że 
dzięki temu można działać sku-
tecznie i na poziomie lokalnym. 

„Nie ma zatem potrzeby izolo-
wać większej grupy osób, zamy-

kać całej dzielnicy czy miasta” – 

stwierdziła. 
      Dodatkowo osoba, czy ze-

spół osób, który czuwa nad bez-
pieczeństwem danej jednostki, 
nie musi umieć analizować da-
nych, które są zbierane przez 
biosensory. Specjalna aplikacja, 

którą będzie można zainstalo-
wać na komputerze czy urządze-
niu mobilnym, powiadomi użyt-
kowników o stanie alarmowym. 
      „Prowadzimy już zaawanso-
wane rozmowy z ośrodkami 
edukacji czy opieki, które są 
zainteresowane naszym rozwią-
zaniem – podkreślił profesor. 
Projekt uzyskał finansowanie w 
wysokości prawie 800 tys. zł w 
ramach programu Ministerstwa 

Edukacji i Nauki „Nauka dla 
Społeczeństwa”.(PAP) 

Autor: 

Piotr Mirowicz 
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Inteligentne ektykiety elektroniczne 

w trosce o środowisko 

 

      SwipBox, jako firma odpowie-

dzialna społecznie, w reakcji na 
zachodzące zmiany klimatyczne 
wdraża inteligentne etykiety elek-
troniczne dla przesyłek. Rozwią-
zanie pod nazwą SwipBox Circu-
it, które będzie dostępne również 
w Polsce, umożliwia sklepom in-
ternetowym i dostawcom usług 
logistycznych ponowne wykorzy-

stanie opakowań w cyklu za-
mkniętym nawet do 1000 razy. 
      Popularność zakupów online 
eksplodowała na całym świecie, co 

wiąże się ze wzrostem liczby prze-
syłek dostarczanych za pomocą 
automatów SwipBox. Ekologiczny 
koncept opakowań wielokrotnego 
użytku pozwala na ich ponowne 
wykorzystanie w obiegu zamknię-
tym, realnie ograniczając liczbę 
wyrzucanych kartonów. Ze 
SwipBox Circuit mogą korzystać 
wszystkie podmioty z branż e-

commerce oraz KEP, które dbają o 
środowisko naturalne poprzez re-
dukcję ilości generowanych odpa-
dów. 
      Z uwagą śledzimy, a następnie 

implementujemy innowacyjne roz-

wiązania, które usprawniają nasze 
automaty. Zrównoważony rozwój 
jest jednym z naszych kluczowych 

priorytetów. Zewnętrzne urządzenia 
Infinity są wyjątkowo energoosz-
czędne i łatwe w demontażu, ponie-
waż aż w 98,8% podlegają recyklin-
gowi. Dzięki nowej koncepcji ety-
kiet dla opakowań, wprowadzamy 
również wysoce zrównoważone 
rozwiązanie wysyłkowe – powie-

dział Allan Kaczmarek, założyciel 
SwipBox.  
      Obecnie konsument odbiera 
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paczkę, przywozi ją do domu, roz-
pakowuje i z reguły wyrzuca opa-
kowanie kartonowe, którego żywot-
ność wynosi średnio 24 godziny. 
Teraz może zwrócić je kurierowi na 
potrzeby kolejnych przesyłek w 
obiegu zamkniętym. 
      SwipBox uruchamia nowy kon-

cept tej jesieni, aby zmniejszyć ślad 
klimatyczny i wesprzeć swoich 
partnerów w spełnieniu unijnych 
regulacji zawartych w dyrektywie 

94/62/WE, dotyczącej opakowań 
oraz odpadów opakowaniowych. – 

Do końca 2025 roku co najmniej 
65% wszystkich odpadów z opako-
wań będzie poddanych recyklingo-
wi. Rozwiązanie Circuit, które w 
początkowej fazie będziemy piloto-
wać z jednym z naszych zaufanych 
partnerów, ułatwi dostawcom logi-
stycznym skuteczną realizację tych 
założeń – dodał Mark Yeoman, 

dyrektor ds. rozwoju handlowego 

w SwipBox. 
      Nowe etykiety na opakowania 

mogą zostać ponownie wykorzysta-
ne nawet do 1000 razy. Rozwiąza-
nie jest przystosowane do wszyst-

kich rodzajów  opakowań wielora-
zowego użytku. 
 

Redaktor 
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      Rozwiązanie opracowane 
przez studentów Politechniki 
Warszawskiej pozwala na 

sprawdzanie występowania 
niekorzystnych interakcji mię-

dzy przyjmowanymi przez pa-

cjenta specyfikami. Narzędzie 
może pomóc nie tylko w pracy 
lekarzy, ale również farmaceu-
tów, którzy zanim wydadzą 
pacjentowi lek, mogliby 

sprawdzić, czy nie koliduje z 
innymi. W aplikacji lekarze 

mogą także monitorować, czy 
pacjenci przyjmują przypisane 
medykamenty. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Studenci opracowali system zarządzania 
lekami 
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      „To rozwiązanie pozwala 
również na pozyskiwanie infor-
macji od pacjentów o skuteczno-
ści terapii, działaniach niepożą-
danych i czy lek działa zgodnie 
z przeznaczeniem” – mówi, cy-
towany w komunikacie uczelni, 

Jakub Sobolewski, jeden ze 

studentów PW z drużyny 
„Health Improvers”, która opra-
cowała system zarządzania leka-
mi. Jak dodaje, „docelowo takie 
dane mogłyby być analizowane 
przez Ministerstwo Zdrowia, 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

pod kątem jakości leczenia, 
przeznaczania środków, ale tak-
że przez firmy farmaceutyczne, 
które mogłyby czerpać wiedzę o 
skuteczności terapii”. 

      Za opracowany system ze-

spół studentów z Wydziału 
Elektroniki i Technik Informa-

cyjnych PW: Jakub Sobolewski, 

Mateusz Szczęsny, Oliwia Ma-
kowiecka i Igor Anczykowski 

otrzymali pierwsze miejsce w 

maratonie programistycznym e-

Health Hackathon. „Mamy na-
dzieję, że uda nam się rozwinąć 
projekt, tym bardziej, że w trak-
cie wydarzenia mieliśmy okazję 
poznać przedstawicieli biznesu i 
administracji publicznej” – de-

klaruje Jakub Sobolewski. 

      W wydarzeniu uczestniczyło 
15 zespołów, składających się ze 
studentów kierunków informa-
tycznych, medycznych i przed-

stawicieli start-upów. W ciągu 
dwóch dni musiały zmierzyć się 

z wyzwaniem związanym z kar-
diologią. Ich zadaniem było 
opracowanie rozwiązania, które 
pomoże pacjentom, lekarzom i 
całemu systemowi ochrony 
zdrowia. Jury oceniało m.in. 
innowacyjność, wartość meryto-
ryczną, potencjał komercjaliza-
cji, konkurencyjność, jakość i 
użyteczność projektów. 
E-Health Hackathon powstał z 
inicjatywy Warsaw Health In-

novation Hub, firm Janssen Pol-

ska i Roche Polska oraz Federa-

cji Przedsiębiorców Polskich. 
PAP – Nauka w Polsce 
 

Redaktor 
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HUMOR 
 

       Młoda nauczycielka poszła 
przeprowadzić pierwszą lekcję z 
języka polskiego w szkole podsta-
wowej. Na wizytację pierwszej 

lekcji poszedł dyrektor szkoły i 
usiadł w ostatniej ławce za Jasiem. 
      Nauczycielka napisała na tabli-
cy: Ala ma kota. Odwróciła się i 
zapytała: Kto przeczyta, co napisa-
łam? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i po-
wiedział: Ale ładna pupa. 

      Nauczycielka speszona odpo-

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

 

*** 
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      Podwójna jakość produktów 
(dual quality) to problem, który 
nadal istnieje na rynku, mimo że 
prawo unijne zabrania takich 

praktyk. Ten sam produkt kupio-

ny w Niemczech, Szwecji czy Pol-

sce powinien być tej samej jako-
ści, niestety nadal się zdarza, że 
nieuczciwi producenci w naszym 

kraju sprzedają towar o gorszych 
parametrach jakościowych. Z 
pomocą w walce 
z niedozwolonymi praktykami 

konsumenckimi przychodzi 

sztuczna inteligencja. 

      Eksperci z Ośrodka Przetwa-
rzania Informacji – Państwowego 
Instytutu Badawczego (OPI) 

wraz z naukowcami z Instytutu 

Podstaw Informatyki Polskiej 

Akademii Nauk (IPI PAN) zapro-

jektowali system informatyczny 

ANSI. Służyć on będzie 
do  identyfikowania opinii konsu-

mentów na temat bezpieczeństwa 
produktów i ich jakości, 
z  uwzględnieniem dual quality. 

System powstanie w ramach pro-

jektu sfinansowanego przez Na-

System ANSI – sztuczna inteligencja w 
wykrywaniu podwójnej jakości produktów 
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rodowe Centrum Badań i Roz-
woju (NCBR), w ramach progra-

mu INFOSTRATEG III. 

      Sztuczna inteligencja pomaga 

chronić prawa konsumenta 
      W czasach zglobalizowanego 

rynku, na którym konsument ma 
dostęp do znacznego wolumenu 
produktów i usług, wykrycie nie-
uczciwej praktyki handlowej nie 

jest proste. Oszustom dużo łatwiej 
ukryć się przed odpowiednimi 
służbami. Możliwości manualnej 
analizy pojedynczego człowieka, 
a  nawet grupy ludzi, są ograniczo-
ne. Pracownicy odpowiednich in-

stytucji nie są w stanie efektywnie 
przeanalizować wszystkich możli-
wych produktów dostępnych na 
rynku. Na szczęście z pomocą 
przychodzi sztuczna inteligencja 

(SI), która coraz częściej efektyw-
nie wspiera pracę człowieka. 
      Można powiedzieć, że OPI sta-
je się ekspertem w dostarczaniu 
nowoczesnych narzędzi do ochrony 
praw konsumenta. Trwają prace 
nad wdrożeniem systemu dla UO-
KiK, który wykrywa zapisy niedo-
zwolone w umowach. Teraz wspól-
nie z ekspertami z IPI PAN dostali-

śmy dofinansowanie z  programu 

INFOSTRATEG III na opracowa-

nie narzędzia, które skutecznie 
będzie walczyć m.in. z  podwójną 
jakością produktów. W obu tych 
przypadkach wykorzystujemy 

sztuczną inteligencję. Dzięki niej 
możemy lepiej dbać o prawa kon-
sumentów – mówi dr inż. Jarosław 
Protasiewicz, dyrektor Ośrodka 
Przetwarzania Informacji. 

      Prace nad opracowaniem i 

wdrożeniem systemu ANSI zosta-
ną zakończone najpóźniej w 2025 
roku. Nowoczesne narzędzie bę-
dzie służyć do identyfikowania 
opinii konsumentów na temat bez-
pieczeństwa produktów i ich jako-
ści, z uwzględnieniem dual quality. 

      Dzięki zastosowaniu najnow-
szych metod przetwarzania języka 
naturalnego jesteśmy w stanie zi-
dentyfikować produkty, których 
jakość w Polsce powinna być do-
datkowo zbadana w laboratorium, 

nie poprzez bezpośrednie analizo-
wanie każdego fizycznego produktu 
z osobna, ale pośrednio, na podsta-
wie opinii o tych produktach, do-

stępnych w internecie. Jest to bar-
dzo ciekawe zastosowanie metod 

sztucznej inteligencji, które w pozy-
tywnym sensie wykorzystuje fakt, że 
tak duża część naszego życia prze-
niesiona jest obecnie do sfery wir-

tualnej – mówi dr Łukasz Kobyliń-
ski, adiunkt w  Zespole Inżynierii 
Lingwistycznej IPI PAN, kierow-

nik zadań IPI PAN w projekcie 
ANSI. 

      ANSI oparto na wielojęzycz-
nych danych  
      Narzędzie OPI i IPI PAN bę-
dzie działać w oparciu o metody i 
techniki z zakresu sztucznej inteli-

gencji, szczególnie uczenia maszy-
nowego i głębokiego. System bę-
dzie służyć do identyfikowania 
produktów na podstawie wielona-
rodowych preferencji i wieloję-
zycznych opinii konsumentów 
opublikowanych w  internecie. Po 

wnikliwej analizie posłużą one do 
wytypowania i utworzenia reko-

mendacji – skierowania bądź też 
nie – danego produktu do weryfi-

kacji laboratoryjnej. Metody i tech-

niki te będą zastosowane do utwo-
rzenia następujących modeli: wy-
dobywania opinii z internetu i ich 

strukturalizowania, określania ję-
zyka – w jakim napisana została 
opinia, analizy sentymentu, a także 
tworzenia rekomendacji dotyczącej 
skierowania do weryfikacji labora-

toryjnej. 

W wyniku projektu, sfinansowane-

go przez Narodowe Centrum Ba-

dań i Rozwoju (NCBR) w ramach 
programu INFOSTRATEG III, 

opracowane zostanie unikatowe 

rozwiązanie. 
      Nasze narzędzie pozwoli na 
identyfikowanie opinii konsumen-

tów na podstawie analizy wieloję-
zycznych zasobów internetowych, 
takich jak: portale aukcyjne, zaku-

powe blogi, fora, strony różnych 
instytucji nadzorujących przestrze-
ganie prawa z zakresu ochrony 

konsumentów, witryny organizacji 
konsumenckich itp. Rozwiązanie 
będzie umożliwiało identyfikowa-
nie produktów, w  których zaobser-
wowano różnice jakościowe w za-
leżności od rynku, na który są pro-
dukowane i  dostarczane. ANSI z 

pewnością będzie stanowiło wspar-
cie przede wszystkim dla pracowni-

ków UOKiK – mówi dr inż. Marcin 
Mirończuk z Laboratorium Inteli-
gentnych Systemów Informatycz-
nych w OPI. 

      Identyfikacja produktów nie-
bezpiecznych i o niskiej jakości 
      Nowy system będzie składał 
się z modułu pobierania danych z 
internetu oraz algorytmu odpowie-

dzialnego za analizę i przetwarza-
nie informacji. Pierwszy moduł 
będzie odpowiedzialny za czysz-
czenie i wstępne przetwarzanie 
danych z ekstrakcją danych. Nato-
miast drugi będzie zawierał modele 
służące m.in. do: rozpoznawania 
języka, analizy sentymentu opinii i 
identyfikacji produktów z podej-
rzeniem dual quality, które będą 
rekomendowane do testów labora-
toryjnych. Narzędzie będzie także 
posiadać platformę, która umożliwi 
użytkownikom dostęp do zebra-
nych danych i  wyników analizy. 
      W wyniku projektu opracowa-

na zostanie wysokiej jakości baza 
danych (baza produktów i opinii na 
ich temat wraz z listą laboratoriów) 
i gotowy do wdrożenia w UOKiK 
nowoczesny system informacyjny. 

ANSI będzie charakteryzować się 
wysoką uniwersalnością i możli-
wością integracji z  innymi syste-

mami, które dostarczają informacji 
na temat produktów i opinii o nich. 
Proponowane rozwiązanie będzie 
także pomocne w identyfikacji 
produktów, które są niebezpieczne 
lub niskiej jakości (z uwzględnie-
niem dual quality). Nowe narzę-
dzie będzie wyposażone również w 
uniwersalny systemem wdrażania i 
możliwość integracji z zewnętrzny-
mi systemami autoryzacji 

i  uwierzytelniania. 

      System ANSI powstanie w 

ramach projektu sfinansowanego 

przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju ze Strategicznego Pro-

gramu Badań Naukowych i Prac 
Rozwojowych „Zaawansowane 
technologie informacyjne, teleko-

munikacyjne i  mechatroniczne”  
(INFOSTRATEG III). 

Sławomir Rybka 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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      Dzięki wsparciu z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Nowym 

Targu zrealizuje inwestycje 

proekologiczne w obszarze 

ciepłownictwa, po zakończeniu 
których uzyska status efek-
tywnego systemu ciepłowni-
czego. Planowana inwestycja 

kapitałowa posiada nie tylko 
ważny wymiar społeczny i go-
spodarczy, ale przede wszyst-

kim ekologiczny. Jej wartość 
wyniesie 18 mln zł. NFOŚiGW 
obejmie w spółce MPEC 36 
tys. udziałów, przez co uzyska 
39,90 proc. w kapitale zakła-
dowym spółki. 
      Jak zaznacza minister klima-

tu i środowiska Anna Moskwa, 
jedna z najważniejszych koncep-
cji tej inwestycji zakłada ograni-
czenie wzrostu cen ciepła. – To 

kwestia niezmiernie ważna dla 
gospodarstw domowych w dobie 

obecnej sytuacji w Polsce i na 

świecie. Będzie to możliwe dzię-
ki wsparciu z Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, który sta-
nie się udziałowcem miejskiej 
spółki – mówi minister klimatu i 
środowiska Anna Moskwa. – 

Każdy projekt dotyczący danej 
spółki ciepłowniczej jest inny, 
musi być analizowany i opraco-
wywany oddzielnie. W przypad-

ku Nowego Targu, który zmaga 
się z problemem jakości powie-
trza, chcemy, aby docierało do 
niego jako najczystsze ciepło 
geotermalne – dodaje szefowa 

resortu. 

      Cieszy nas fakt, że MPEC 
Nowy Targ będzie jeszcze bliżej 
współpracować z NFOŚiGW. 
Wejście kapitałowe do tego 
przedsiębiorstwa, które właśnie 
realizujemy jest dla nas kolejną 
niezwykle ważną inwestycją. 
Narodowy Fundusz stara się 
zachęcać spółki do korzystania 
ze środków zewnętrznych dzięki, 

którym możliwe jest wspieranie 
takich nowatorskich podmiotów 
– mówi Artur Michalski, wice-
prezes Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Dodaje, że 
wsparcie spółek samorządowych 
wejściami kapitałowymi może 
przynieść znaczące efekty ekolo-
giczne, ponieważ wsparcie doty-
czy przedsięwzięć  o dużej skali 
tj. m.in. transformacji w kierun-

ku kogeneracji, odnawialnych 

źródeł energii czy geotermii. 
      Dotychczas NFOŚiGW 
udzielał głównie dotacji i poży-
czek. Teraz w większym zakresie 
będziemy chcieli udzielać rów-
nież wsparcia kapitałowego. 
Dokapitalizujemy przedsiębior-
stwo ciepłownicze, które nie ma 
środków na transformację ener-
getyczną – podsumowuje wice-

prezes Michalski. 

      Obecnie MPEC Sp. z o.o. 

prowadzi następujące inwesty-
cje: „Budowa źródła ciepła i 
energii elektrycznej wytwarzanej 

Ciepłownicza inwestycja w 
Nowym Targu 
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w wysokosprawnej kogeneracji 

w MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. 

oraz „Modernizacja osiedlowej 
sieci ciepłowniczej MPEC Nowy 
Targ w celu poprawy efektywno-

ści dystrybucji ciepła oraz doce-
lowego wykorzystania energii 

geotermalnej”. 
      W ramach tej inwestycji ka-

pitałowej planowane jest między 
innymi przeprowadzenie nastę-
pujących działań: budowa kotła 
szczytowego gazowo-olejowego 

wraz z modernizacją budynku, 
modernizacja systemu AKPiA 

wraz z zabudową nowego ser-
wera i dostosowaniem do no-

wych funkcji układu sterowania 
dla docelowego układu źródeł 
rozproszonych oraz montaż wę-
złów na potrzeby nowych od-
biorców dla taryfy WDS oraz 

wykonanie nowych przyłączy w 
ścisłym centrum miasta. 
      Celem spółki jest realizacja 
działań podzielonych na dwa 
etapy: Etap I – do końca 2023 r. 
– osiągniecie statusu efektywne-
go systemu ciepłowniczego po-
przez kogenerację gazową 
(projekt finansowany w ramach 

programu „Ciepłownictwo Po-
wiatowe”, podpisane umowy na 
dostawę kogeneratorów) i ko-
lektory słoneczne. Etap II – do 

końca 2025 r. – podłączenie cie-
płowni do geotermii, w tym: 
budowa magistrali geotermalnej 

(odwiert w Szaflarach) – projekt 

posiada pozwolenie na budowę i 
realne podłączenie w 
2024/2025r. 

      Należy dodać, że Narodowy 
Fundusz nie chce i nie zamierza 

wchodzić w zarządzanie cie-
płowniami. NFOŚiGW chce je 
jedynie wspierać w procesie 
modernizacji, a następnie sukce-
sywnie wychodzić ze Spółki, 
gdy przedsiębiorstwo będzie 
zmodernizowane i na tyle ren-

towne, by mogło zacząć spłacać 
kapitał. Zarządzanie jest rolą 
samorządów jako dotychczaso-
wych właścicieli. Narodowy 
Fundusz jest instytucją finansu-
jącą, czyli pomagającą w proce-
sach inwestycyjnych, a jedną z 
form dofinansowania są właśnie 
inwestycje kapitałowe. 
(NFOŚiGW) 
 

Redaktor 
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      Narodowy Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przekaże 16 mln zł 
parkom narodowym na reali-

zację programu priorytetowe-
go „Elektro Parki – elektro-

mobilność w parkach narodo-
wych”. Dotacja przeznaczona 
jest na zakup samochodów 
elektrycznych, stacji oraz 

punktów ładowania. Umowa 
została podpisana 4 listopada 
2022 r. 
      Dzięki podpisanym dziś 
umowom polskie parki narodo-

we otrzymają łącznie 16 mln zł 
na zakup cichych i zeroemisyj-

nych pojazdów elektrycznych. 
To ważne wsparcie udzielane z 
myślą o przyrodzie i turystach 
odwiedzających parki. Dzięki 
temu nie tylko zostanie ograni-

czone zanieczyszczenie powie-

trza, ale również poprawi się 

komfort pracy służb parkowych 
i zmniejszy się poziom hałasu – 

podkreśla minister klimatu i śro-
dowiska Anna Moskwa. 

      Wdrożenie programu 
„Elektro Parki – elektromobil-

ność w parkach narodowych” 
ma na celu ograniczenie zanie-

czyszczenie powietrza, zmniej-

szenie zużycia paliw emisyj-
nych, a także upowszechnienie 
wiedzy na temat elektromobil-

ności i korzyści, które przynosi 
ona zarówno ludziom, jak i śro-
dowisku. 

      Zasoby przyrodnicze parków 
narodowych, stanowią ważny 
element ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w Polsce, dlate-

go musimy starać się ograniczyć 
emisję szkodliwych związków 
na tych terenach – zaznacza Sła-
womir Mazurek, wiceprezes 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-

nej. – W efekcie realizacji pro-

gramu „Elektro Parki – elektro-

mobilność w parkach narodo-
wych” już w przyszłym roku 
Parki Narodowe otrzymają 79 
nowych, elektrycznych i cichych 

pojazdów zeroemisyjnych – do-

daje wiceszef NFOŚiGW. 
      Parki narodowe zamierzają-
ce kupić pojazdy zeroemisyjne, 
ubiegały się w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej o bezzwrot-

ne dotacje. Kwota alokacji wy-

nosi 16 mln zł pochodzących z 
Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu. Dzięki dofinanso-
waniu zostanie zakupionych 79 

pojazdów elektrycznych 
(samochodów osobowych, mi-
nivanów i SUV-ów) oraz 41 
punktów i stacji ładowania do 
ich zasilania oraz zeroemisyjna 

łódź z napędem elektrycznym. 

Parki narodowe otrzymają z NFOŚiGW 
dotacje na pojazdy zeroemisyjne 
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      Umowa została podpisana 4 
listopada br. w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska przez mi-
nister klimatu i środowiska An-
nę Moskwę, wiceminister kli-
matu i środowiska Małgorzatę 
Golińską oraz Sławomira Ma-

zurka, wiceprezesa Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Program „Elektro Parki” będzie 
realizowany w latach 2022-

2023.  

      Parki narodowe otrzymają z 
NFOŚiGW dotację w wysokości 
do 90 proc. kosztów kwalifiko-
wanych na zakup fabrycznie 

nowych pojazdów o napędzie 
elektrycznym wraz z wyposaże-
niem. Górną granicą wartości 
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      Badania poznańskiego nau-
kowca nad biologicznymi środka-
mi ochrony roślin docenione na-
grodą AgroBioTop. Dr Jakub 
Baranek z Zakładu Mikrobiolo-
gii, Wydziału Biologii, Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu został laureatem presti-
żowej nagrody naukowej Agro-
BioTop, przyznawanej przez Ko-

mitet Biotechnologii Polskiej 

Akademii Nauk. Honoruje ona 

młodych uczonych, których uzna-
ne dokonania z zakresu biotech-

nologii przyczyniły się do rozwoju 

nauk rolniczych i wnoszą wybitny 

wkład w rozwój rolnictwa. W 
bieżącym roku odbyła się szósta 
edycja konkursu. 
      Kapituła nagrody AgroBioTop 
uhonorowała dr. Baranka za prace 
nad biologicznymi środkami owa-
dobójczymi – bioinsektycydami. 

Ciąg dalszy ze s.1 

Nagroda AgroBioTop 2022 

auta będzie 170 tys. zł dla 
„osobówek” i minivanów oraz 
270 tys. zł dla SUV-ów. Pułap 
90 proc. kosztów kwalifikowa-
nych ma dotyczyć również dota-
cji na zakup, budowę i montaż 
punktów i stacji ładowania. 

      Samochody zeroemisyjne 

oraz punkty i stacje ładowania 
wykorzystywane w parkach na-

rodowych zostaną w specjalny 
sposób oznakowane. Ma to być 
dodatkowy element promowania 

w polskim społeczeństwie idei 

elektromobilności i troski o ja-
kość powietrza w naszym kraju.  
 

Redaktor 
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      Będą dodatkowe środki na 
zmniejszanie ryzyka inwesty-

cji w tę technologię. Już we 
wrześniu br. szefowa KE Ur-
sula von der Leyen zapowie-

działa utworzenie Europej-
skiego Banku Wodorowego z 

budżetem na poziomie 3 mld 
euro, który miałby przejmo-

wać na siebie ryzyko związane 
z tymi inwestycjami. 
      W październiku na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji 
pojawił się projekt nowelizacji 
ustawy Prawo energetyczne, 

który wprowadza zapisy po-
trzebne dla realizacji Polskiej 

Strategii Wodorowej. Projekt 

został już skierowany do konsul-
tacji publicznych, które potrwają 

do 14 listopada br. Strategia ta 

wpisuje się w politykę energe-
tyczną UE, która po rosyjskiej 
napaści na Ukrainę mocno przy-
spieszyła prace nad rozwojem 
zielonego wodoru.  

      Zielony wodór od dawna jest 
już częścią europejskiego planu 
na transformację energetyczną, 
ale od marca tego roku nastąpiło 
tutaj pewne przyspieszenie. Ma-

UE przyspiesza prace 

nad zielonym wodorem 

Naukowiec wykorzystuje właści-
wości nowych białek Cry i Vip, 
pozyskanych z bakterii Bacillus 

thuringiensis. Białka te wykazały 
bardzo wysoką aktywność biolo-
giczną wobec owadów, powodują-
cych ogromne straty w uprawach w 

Europie i na świecie. W toku prac 
badawczych laureat wyselekcjono-

wał cztery najbardziej aktywne 
białka, które posłużyły do opraco-
wania biologicznych preparatów, 
skutecznych wobec szkodników 
jabłoni (owocówka jabłkóweczka), 
zbóż i warzyw (światłówka na-
ziemnica) oraz borów sosnowych 
(barczatka sosnówka). 
      To biotechnologiczne osiągnię-
cie ma duży potencjał wdrożenio-
wy i jest zgodne z założeniami rol-
nictwa zrównoważonego – mówi 
prof. dr hab. Tomasz Twardowski, 

przewodniczący kapituły konkursu 
AgroBioTop – Osiągnięciem autora 
jest także stworzenie bazy danych 
dostępnych informacji o toksynach 
Cry i Vip, co może ułatwić dobór 
odpowiednich komponentów do 
zwalczania różnych gatunków 
szkodników. 
      Wspomniana baza służy do 
systematyzowania i analizy danych 

dotyczących aktywności środków 
biologicznych wobec różnych grup 
szkodników. Narzędzie powstało w 
odpowiedzi na rozproszenie danych 

w literaturze i trudności w analizo-
waniu takich informacji. Baza gro-

madzi zarówno wyniki uzyskane 
przez laureata, jak i dane wypraco-

wane w światowych ośrodkach 
badawczych. Baza, z której korzy-
stają zarówno środowiska akade-
mickie, jak i podmioty gospodarcze 

wdrażające rozwiązania w zakresie 
biologicznej ochrony roślin, jest 
dostępna pod adresem http://

www.combio.pl/toxitaxi/. 

      To wielka satysfakcja, że moje 
wysiłki badawcze zostały docenio-
ne przez Komitet Biotechnologii 

PAN i firmę Bayer. Idea konkursu 
AgroBioTop jest mi bardzo bliska, 

bo choć podstawowym zadaniem 
nauki jest wyjaśnianie zjawisk za-
chodzących w przyrodzie, to w 
dużej mierze nowe odkrycia powin-
ny mieć charakter aplikacyjny i 
służyć społeczeństwu – mówi dr 
Jakub Baranek – Bardzo się cieszę, 
że zwycięstwo w konkursie pozwo-
li propagować tematykę badawczą, 
którą się zajmuję – tj. biologiczną 
ochronę roślin, ponieważ to dome-
na niezwykle istotna w rozwoju 

rolnictwa zrównoważonego i pro-
dukcji zdrowej żywności dla rosną-
cej populacji ludzi na świecie. 
Nagroda AgroBioTop, obok presti-

żu, ma wymiar finansowy: 5 000 
euro. Jej fundatorem jest firma 

Bayer. 

      Gratuluję dr. Jakubowi Baran-
kowi zwycięstwa w konkursie 
AgroBioTop. Potencjał środków 
biologicznych, rozwijanych przez 

laureata, ma ogromne znaczenie dla 

rolnictwa zrównoważonego – mówi 
Antoine Bernet, szef działu Crop 
Science w Bayer dla Polski, Kra-

jów Bałtyckich, Czech i Słowacji – 

Potencjał ten jest powszechnie do-
ceniany – również przez firmę Bay-
er, która przyspiesza rozwój pro-
duktów biologicznych dla rolnic-
twa. W październiku sfinalizowali-
śmy transakcję z Ginkgo Bioworks 
w celu opracowywania rozwiązań 
biologicznych w obszarach takich, 

jak ochrona upraw nowej generacji 

czy sekwestracja węgla. 
      Podziękować dr. Jakubowi Ba-
rankowi, jak również innym nau-
kowcom, za wkład do poprawy 
życia można w ramach akcji 
#ThankYouScience. W listopadzie 

firma Bayer, wzorem ostatnich lat, 

zaprasza do dzielenia się wdzięcz-
nością dla nauki. Wystarczy w 
swoim kanale społecznościowym 
(lub kanałach Bayer) napisać krót-
kie uzasadnienie z przykładem do-
wodzącym w jaki sposób nauka 
zmienia nasze codzienne życie. 
Dodając hasztag 
#ThankYouScience przyłączymy 
się do fali podziękowań naukow-
com za ich pasję i odwagę myśle-
nia.  (inf) 

 

                    Więcej na: https://
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my nowy plan REPowerEU, 

którego założeniem jest odejście 
od rosyjskich paliw kopalnych 

w ciągu najbliższych kilku lat i 
zastąpienie ich, po pierwsze, 
oszczędnościami energii, zwięk-
szeniem efektywności energe-
tycznej, a po drugie – szybszym 

rozwojem odnawialnych źródeł 
energii. Częścią tych odnawial-
nych źródeł jest również zielony 
wodór, który w wielu zastoso-
waniach może być alternatywą 
dla gazu – mówi agencji Newse-
ria Biznes Izabela Zygmunt, 

specjalistka ds. ekonomicznych 

Przedstawicielstwa Komisji Eu-

ropejskiej w Polsce. 

      REPowerEU, który Komisja 
Europejska przedstawiła 8 mar-
ca br., to pakiet działań nadzwy-
czajnych, które mają na celu 
zwiększenie odporności unijne-
go systemu energetycznego w 

obliczu rosyjskiej inwazji na 

Ukrainę. Zakłada on, że odna-
wialne źródła energii, wodór i 
biometan mają w szybkim tem-
pie zastąpić importowany z Ro-
sji gaz. 

      Plany dotyczące skali roz-
woju zielonego wodoru zostały 
znacząco zwiększone w ramach 
REPowerEU – mówi Izabela 
Zygmunt. – Unia Europejska 

chce do 2030 roku mieć co naj-
mniej 40, a być może nawet 65 
GW mocy elektrolizerów, czyli 
urządzeń, które produkują zielo-
ny wodór. Chcemy wytwarzać 
na miejscu, w ramach UE co 

najmniej 10 mln t zielonego wo-

doru, a drugie tyle sprowadzać z 
zewnątrz. Mówimy więc o bar-
dzo dużym zwiększeniu skali 
wytwarzania i wykorzystania 

zielonego wodoru. 

      Te ilości zielonego wodoru 
mają zastąpić gaz ziemny, wę-
giel i ropę przede wszystkim w 
transporcie i przemyśle. Ponadto 
na badania dotyczące rozwoju 
zielonego wodoru KE przezna-

czyła też dodatkowe 200 mln 
euro. 

      Te cele są jak najbardziej 
realne. One zostały sformułowa-
ne na podstawie modelowania, 

na podstawie obliczeń, to nie są 
cele wzięte z sufitu. Natomiast 
trzeba pamiętać, że te cele są 

reakcją na sytuację absolutnie 
bezprecedensową. Mamy wojnę 
za wschodnią granicą i dotych-
czas bardzo ważnego dostawcę 
energii, który w tej chwili stara 
się wszelkimi sposobami zdesta-
bilizować naszą gospodarkę, 
wykorzystując tę zależność. Tak 
więc działamy w nietypowej 
sytuacji i stąd też poziom ambi-
cji jest wyższy. On jest realny, 
ale zrealizowanie tych planów 
będzie wymagało znacznego 
wysiłku – mówi specjalistka ds. 
ekonomicznych Przedstawiciel-

stwa Komisji Europejskiej w 

Polsce. 

Aby przyspieszyć realizację ce-
lów związanych z rozwojem 
unijnego rynku wodoru, we 

wrześniu br. szefowa KE Ursula 
von der Leyen zapowiedziała 
utworzenie Europejskiego Ban-

ku Wodorowego (European Hy-

drogen Bank, EHB). Na począt-
ku ma on dysponować budżetem 
w wysokości 3 mld euro, który 
trafi m.in. na finansowanie za-

kupów zielonego wodoru i roz-
wój instalacji produkcyjnych. 
Dziś na rynku wiele podmiotów 
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jest już gotowych, aby inwesto-
wać w ten obszar i budować 
instalacje wodorowe, ale brakuje 

im odpowiednio skonstruowane-

go finansowania. 

      W tej chwili ta technologia 

jest nowa, dość droga i mierzy 
się z różnymi przeszkodami, 
więc chodzi o to, żeby dać do-
datkowe wsparcie finansowe 

tym przedsiębiorstwom, które 
będą chciały inwestować w wy-
twarzanie odnawialnego wodoru 

albo jego zastosowania w prze-

myśle i transporcie – wyjaśnia 
Izabela Zygmunt. – W ramach 

EHB wstępnie jest mowa o 
kwocie 3 mld euro i te środki 
byłyby dostępne zarówno dla 
przedsiębiorstw w UE, jak i dla 
partnerów spoza Unii, ponieważ 
zamierzamy importować znacz-
ną ilość wodoru. Dlatego też 
chcemy wesprzeć inne państwa i 
przedsiębiorstwa w rozwinięciu 
zdolności do jego wytwarzania. 
Szczegóły będą jeszcze dopra-
cowywane i poznamy je w przy-

szłym roku. 
      Polska jest obecnie jednym z 

największych w Europie produ-
centów wodoru (ok. 1 mln t 
rocznie, największym krajowym 
producentem jest Grupa Azoty), 

ale całość tej produkcji stanowi 
szary wodór, wytwarzany z pa-
liw kopalnych i CO2. Podobne 

proporcje występują także w 
skali globalnej, gdzie zielony 

wodór – wytwarzany z ekolo-

gicznych, odnawialnych źródeł, 
którego produktem spalania jest 

jedynie para wodna – stanowi 

raptem ok. 5 proc. całej produk-
cji. Jego wytwarzanie wciąż po-
zostaje droższe niż pozyskiwa-
nie wodoru z węgla, a ze wzglę-
du na dotychczasowy brak opła-
calności wykorzystanie tego 
surowca w przemyśle czy trans-
porcie jak na razie wciąż jest 
marginalne. Jednak w przyszło-
ści, według UE, to właśnie zie-
lony wodór będzie stanowił jed-
no z kluczowych paliw transfor-

macji energetycznej, a rozwój 
tego rynku umożliwi stworzenie 
nowych technologii, branż i 
miejsc pracy związanych z go-
spodarką wodorową. 
      Decyzje UE dotyczące roz-
woju rynku wodoru to jasny sy-

gnał, że stoimy przed głęboką 
transformacją. My do tej pory 
myśleliśmy o niej głównie w 
kontekście tego, że przechodzi-
my z węgla na odnawialne źró-
dła energii. Tu okazuje się, że ta 
transformacja ma też drugi – i to 

bardzo duży – nowy obszar, po-

legający na przestawieniu prze-
mysłu, przede wszystkim che-
micznego, i transportu z dotych-

czasowego surowca, jakim był 
gaz ziemny, właśnie na odna-
wialny wodór. Trzeba zrozu-
mieć, że jesteśmy w momencie, 
kiedy zaczyna się bardzo duża 
przemysłowa przemiana tej 
branży – podkreśla specjalistka 
ds. ekonomicznych Przedstawi-

cielstwa Komisji Europejskiej w 

Polsce. 

      Ostatnie miesiące przyniosły 
również przyspieszenie polskich 
prac nad rozwojem zielonego 

wodoru. Rok temu rząd przyjął 
Polską Strategię Wodorową do 
2030 roku (z perspektywą do 
2040 roku). Teraz trwają prace 
nad tzw. konstytucją dla wodo-
ru, czyli pakietem ustaw i rozpo-

rządzeń, które stworzą odpo-
wiednie otoczenie regulacyjne, 

w tym – jak podkreślił niedawno 
wiceminister klimatu i środowi-
ska Ireneusz Zyska – wprowa-

dzą system pomocy publicznej 
na bezemisyjną produkcję wo-
doru. Jednym z elementów są 
zmiany w ustawie Prawo ener-

getyczne, które właśnie są kon-
sultowane przez rząd. Do tej 
pory utworzono także sześć do-
lin wodorowych, które budują 
ekosystem wodorowy w Polsce. 

      Polska Strategia Wodorowa 

zakłada m.in., że  do 2025 roku 

powstaną w Polsce 32 stacje 
wodoru, zaś do 2030 roku nastą-
pi dalszy rozwój tej infrastruktu-
ry. Przyjęto także, że do tego 
czasu w Polsce będzie funkcjo-
nowało 0,8–1 tys. autobusów 
wodorowych. Do 2030 roku 

łączna moc instalacji do produk-
cji niskoemisyjnego lub odna-

wialnego wodoru ma wynieść 2 
GW. 

Newseria.pl 

Redaktor 
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HUMOR 
  

      Nauczycielka w szkole pod-

stawowej pyta dzieci kim chcia-

łyby zostać w życiu? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i 
powiedział, że chciałby zostać 
seksuologiem. 

      Zdziwiona nauczycielka od-

powiedziała: przecież TY Jasiu 
nawet nie wiesz co to znaczy… 

      Jasiu odpowiedział zdecydo-

wanym głosem: Wiem, wiem, 
proszę Pani. Dokładnie wiem. 
Seksuolog na przykład leczy 
obsesje seksualne.  

      Nauczycielka jeszcze bar-

dziej zdziwiona powiedziała:  
Jasiu Ty zupełnie nie wiesz co 
mówisz, nie rozumiesz tego co 
mówisz. 
      Jasiu nie dał się stłamsić i 
odpowiedział: To Pani wyjaśnię 
na przykładzie: Chodnikiem idą 
trzy kobiety, jedna liże loda, 
druga ssie loda, trzecia gryzie 

loda. Która jest mężatką? 

      Zirytowana nauczycielka na 

to: Jasiu do dyrektora, już idzie-
my.  

      Jasiu przed drzwiami gabi-

netu dyrektora powiedział: Pro-
szę Pani najłatwiej rozpoznaje 
się mężatkę po obrączce na 
czwartym palcu prawej ręki. A 
to co teraz chodzi Pani po gło-
wie to są właśnie obsesje seksu-
alne. 

*** 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Rusza V edycja programu 

“Biznes kontra smog – Wspie-

ramy klimat”. 86 proc. re-
spondentów obawia się nad-
chodzącej zimy pod kątem 
jakości powietrza. Jednocze-
śnie 92 proc. badanych uważa, 
że kryzys energetyczny nie 
usprawiedliwia spalania śmie-
ci – wynika z badania prze-

prowadzonego wśród przed-
stawicieli biznesu z całej Pol-
ski. Respondenci wskazali ja-

kie działania powinien podjąć 
rząd, żeby zapobiegać kryzy-
sowi energetycznemu. 

      Dla 42proc. rozwiązaniem 
są inwestycje w energetykę 
jądrową, 32 proc. wskazało na 
wsparcie fotowoltaiki a 41 

proc. sugeruje tworzenie regu-

lacji ułatwiających korzysta-
nie z OZE. Program „Biznes 

kontra smog” powstał z inicja-
tywy PwC Polska i jest reali-

zowany we współpracy z 30 
firmami pod auspicjami Kra-

kowskiego Alarmu Smogowe-

go, Stowarzyszenia ASPIRE i 

UNICEF Polska, a także pod 
honorowym patronatem Mar-

szałków Województwa Mało-
polskiego i Mazowieckiego 

oraz Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska. 
      W badaniu przeprowadzo-

nym wśród pracowników firm 
zrzeszonych w projekcie 

„Biznes kontra smog – Wspiera-

my klimat” wzięło udział niemal 
1800 osób.  59 proc. z nich 

przyznało, że rozważa zmianę 
miejsca pracy i zamieszkania ze 

względu na złą jakość powietrza 
w miejscowości wykonywania 
swojej pracy. Jednocześnie 
większość ankietowanych, aż 67 

proc. uważa, że jakość systemu 
edukacji w zakresie przeciw-

działania zanieczyszczeniom 
powietrza w Polsce jest przy-

najmniej niewystarczająca, z 
czego niemal 18 proc. określa te 
działania jako „bardzo złe” a 80 
proc. oczekuje od swojego pra-

codawcy aktywnego zaangażo-
wania w walkę o czyste powie-
trze. 

      “Od pierwszej edycji pro-
gram cieszy się rosnącym zain-
teresowaniem nie tylko firm, 

które dołączają do inicjatywy, 
ale też szkół i przedszkoli, zgła-
szających chęć przeprowadzenia 
warsztatów w swoich placów-
kach. „Biznes kontra smog – 

Wspieramy klimat” to inicjaty-
wa oddolna, w której zaangażo-
wani są wolontariusze 30 firm, 
świadomi, że edukacja jest 
pierwszym i prawdopodobnie 

“Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”. 
Kryzys energetyczny nie usprawiedliwia 

spalania śmieci 
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najważniejszym krokiem w wal-
ce o czyste środowisko – im le-

piej poznamy wpływ naszych 
działań na środowisko, tym le-
piej będziemy mogli kształtować 
proekologiczne zachowania. 

Program “Biznes kontra smog” 
jest przykładem na to, że spo-
łeczną odpowiedzialność bizne-
su najlepiej realizować poprzez 
współpracę” – mówi Tomasz 

Barańczyk, lider  inicjatyw 

ESG i partner PwC Polska. 

      W poprzednich edycjach 

programu wolontariusze prze-

szkolili ponad 45 tys. dzieci w 

szkołach i przedszkolach. Do V 
edycji „Biznes kontra smog” 
włączyło się w sumie aż 30 or-
ganizacji:  ABB BS, Airly, Aka-

mai Technologies, Amer Sports, 

Amway GBS, Aon, Stowarzy-

szenie ASPIRE, Bolarus, Grupa 

CANPACK, Cisco Systems, 

Credit Suisse, Dyson, Ecolab, 

EPAM Systems, Euroclear, Her-

balife, Hitachi Vantara, HSBC, 

IAG GBS, Jacobs, Krakowski 

Alarm Smogowy, Knowable, 

Maxima Consulting, Motorola, 

Ocado Polska, PwC Pol-

ska,  PwC Service Delivery 

Center, SIG, State Street Bank 

Polska, UBS, UNICEF Polska. 

      „Prowadzenie edukacji smo-
gowej i klimatycznej zyskuje 

szczególnie na znaczeniu w obli-
czu kryzysu energetycznego, z 

którym obecnie zmaga się Pol-
ska. Warto podkreślić, że to wła-
śnie inwestycje, których celem 
jest ochrona powietrza i klimatu 

jednocześnie stanowią rozwiąza-
nie tego kryzysu. Przykładowo 
ogrzewanie za pomocą pomp 
ciepła czy produkcja własnego 
prądu z instalacji fotowoltaicz-
nych nie tylko ogranicza smog – 

przede wszystkim pozwala zna-

cząco zmniejszyć rachunki za 
energię, a w skali kraju unieza-
leżnić się od importu surowców 
energetycznych” – mówi Anna 

Dworakowska z Krakowskiego 

Alarmu Smogowego. 

      Celem tegorocznej edycji 

„Biznes kontra smog – Wspiera-

my klimat”, podobnie jak po-
przednich – jest realizacja pro-

gramu wolontariatu pracowni-

czego w obszarze edukacji dzie-

ci i młodzieży na temat jakości 
powietrza i przeciwdziałania 
zmianie klimatu. Dzięki dołą-
czeniu nowych firm, wolontariu-

sze będą mogli dotrzeć ze szko-
leniami do jeszcze większej licz-
by szkół i przedszkoli, nie tylko 
z województwa małopolskiego. 
Zajęcia są prowadzone przez 
przeszkolonych wcześniej przez 
Krakowski Alarm Smogowy 

wolontariuszy, a program jest 

dostosowany do różnych grup 
wiekowych. Uczestnicy warsz-

tatów dowiedzą się m.in. czym 
jest smog, dlaczego powstaje, 

jakie zagrożenia niesie dla zdro-
wia i życia ludzi oraz co można 
i należy robić, aby móc oddy-
chać czystszym powietrzem. 
Ścieżka tematyczna nt zmiany 
klimatu umożliwi dzieciom i 
młodzieży poznanie głównych 
przyczyn przyspieszenia zmiany 

klimatu oraz kształtowanie po-
staw ekologicznych w życiu 
codziennym. Organizatorzy pro-

jektu podkreślają, że wszystkie 
warsztaty są bezpłatne. 
      “Niemal 90 proc. naszych 
respondentów obawia się nad-
chodzącej zimy ze względu na 
jakość powietrza. Tym bardziej 
cieszy nas, że do grona organi-
zacji współpracujących w pro-
gramie dołączył UNICEF, dzięki 
czemu jeszcze wyraźniej będzie-
my mogli zwrócić uwagę rów-
nież na prawa dzieci do życia w 
czystym środowisku. Dla na-
szych firm to wyjątkowo istotna 
sprawa” – mówi Adam Jamioł, 
partner zarządzający krakow-
skim biurem PwC Polska. 

Informacje o Krakowskim 

Alarmie Smogowym 

      Krakowski Alarm Smogowy 

to ruch społeczny, który powstał 
w 2012 roku w odpowiedzi na 

dramatyczną jakość powietrza w 
Krakowie. Choć aktywność sto-
warzyszenia początkowo doty-
czyła jedynie Krakowa, obecnie 
KAS prowadzi działania w ca-
łym kraju. Od 2014 roku pełni 
rolę koordynatora i sekretariatu 
Polskiego Alarmu Smogowego 

– sieci zrzeszającej oddolne ru-
chy antysmogowe z terenu całej 
Polski. Od początku swego ist-
nienia KAS zabiega o ustano-

wienie niezbędnych ram praw-
nych (w tym norm jakości wę-
gla, standardów emisyjnych dla 
kotłów, uchwał antysmogo-
wych, ograniczeń w ruchu sa-
mochodowym), wdrożenie sku-
tecznego systemu kontroli prze-

pisów ochrony powietrza oraz 
uruchomienie szerokich progra-

mów finansowych wspierają-
cych mieszkańców w przejściu 
na źródła ciepła, które nie przy-
czyniają się do zanieczyszczenia 
powietrza. 

www.krakowskialarmsmogowy.

pl   www.polskialarmsmogowy.

pl 
Informacje o PwC 

      W PwC naszym celem jest bu-

dowanie społecznego zaufania i 
odpowiadanie na kluczowe wyzwa-

nia współczesnego świata. Jesteśmy 
siecią firm działającą w 155 kra-
jach. Zatrudniamy ponad 327 tysię-
cy osób, które dostarczają naszym 
klientom najwyższej jakości usługi 
w zakresie doradztwa biznesowego, 

technologicznego, podatkowo-

prawnego oraz audytu. W Polsce 

PwC posiada biura w 7 miastach 

oraz Financial Crime Unit w Gdań-
sku i Warszawie, dwa Centra Usług 
Wspólnych w Katowicach i Opolu 
oraz oddział PwC IT Services w 
Lublinie. Polskie spółki PwC za-
trudniają ponad 6000 osób, w tym 
niemal 1500 w zespołach technolo-
gicznych. 
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     Smog to tak naprawdę 
mgła, zawierająca zanieczysz-
czenia powietrza. Są to pyły i 
gazy pochodzące z różnych 
źródeł, a głównie ze spalania 
węgla, spalin samochodowych 
oraz z przemysłu. Powstaje w 
wyniku współdziałania trzech 
czynników: znacznego zanie-
czyszczenia powietrza, za-

mglenia i bezwietrznej pogo-

dy. 
      Zawiera w zasadzie wszyst-

ko, co  tylko jest aktualnie emi-

towane do atmosfery i potrafi 

współistnieć z wilgocią w po-
wietrzu. W smogu mogą się 
znajdować tlenek siarki, tlenek 
azotu, rakotwórcze wielopier-

ścieniowe węglowodory aroma-
tyczne, a także pyły zawieszone. 
      Z węglowodorami aroma-
tycznymi nie ma żartów. Ich 
głównymi źródłami są węgiel i 
ropa naftowa a także ich po-
chodne, czyli na przykład asfalt, 
benzyna czy koks. Węglowodo-
ry aromatyczne uwalniają się do 
atmosfery również z dymu tyto-
niowego oraz podczas procesu 

spalania drewna. 

      Za najbardziej groźny z wę-
glowodorów aromatycznych 
uznawany jest benzopiren. Ta 

niebezpieczna substancja przy 

długotrwałej ekspozycji osłabia 
układ odpornościowy, a także 
może prowadzić do niewydolno-
ści nerek i wątroby. Drażni przy 
okazji także układ oddechowy. 

      Jednak substancjami o któ-
rych zdecydowanie najwięcej 
słyszymy w kontekście smogu 
są tak zwane pyły zawieszone. 
Zawieszony jest mieszaniną czą-
stek stałych i kropelek cieczy 
unoszących się w powietrzu. 
Mogą zawierać na przykład 
związki organiczne, dioksyny, 
metale ciężkie, siarkę a przy 
okazji także alergeny, czy za-
rodniki. 

      W zimie wilgotność powie-
trza w połączeniu z jego niską 
temperaturą tworzą znakomite 
warunki do powstawania pyło-
wej mgły. Gdy dodamy do tego 
tak zwaną niską emisję pyłów 
(nie chodzi tutaj o to, że ta misja 
jest niewielka, tylko o to, że na-
stępuje w niskich warstwach 

Ciąg dalszy ze s.1 

Smog nie tylko truje, ale i zabija 
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      Nawiązanie nowej, global-
nej współpracy partnerskiej 
pomiędzy WWF a Ørsted, po-
zwoli na działania na rzecz 
ochrony klimatu i różnorodno-
ści biologicznej oceanów. Ma 
przyspieszyć wdrażanie roz-
wiązań na rzecz morskiej 
energetyki wiatrowej, które 
zwiększą różnorodność biolo-
giczną oceanów i pomogą osią-
gać cele dla klimatu i różno-
rodności biologicznej na skalę 
globalną. 
      Zmiany klimatu prowadzą 
do przyspieszenia utraty bioróż-
norodności, ponieważ kluczowe 

ekosystemy oraz fauna i flora 

znacząco cierpią w wyniku pod-
wyższania się temperatury na 
świecie. Oceany już odgrywają 
znaczącą rolę w łagodzeniu 
zmian klimatu, jednak nie są one 
w doskonałej kondycji, co ozna-
cza, że ich zdolność do ich łago-
dzenia jest zagrożona. Do wyeli-
minowania tych powiązanych ze 
sobą kryzysów niezbędna jest 
transformacja energetyczna. 

Podejście zintegrowane 
      Oczekuje się, że w tym dzie-
sięcioleciu globalna wydajność 
zainstalowanych farm wiatro-

wych wzrośnie siedmiokrotnie. 
Jest to dobra wiadomość dla kli-

matu i dla przyrody, ponieważ w 
ten sposób zostaną zastąpione 
szkodliwe dla środowiska pali-
wa kopalne. Kryzysy klimatycz-

ny i środowiska są ze sobą ściśle 
powiązane. Jednak często kwe-
stie te są rozpatrywane osobno, 
bez uwzględniania wpływu czy 
synergii. 

      Dyrektor generalny WWF 

International Marco Lamberti-

ni mówi: „Planowany rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej 

może mieć negatywny wpływ na 
różnorodność biologiczną, jeśli 
zostanie przeprowadzony nie-

właściwie. Jeśli jednak zostanie 
zrealizowany dobrze, jest w sta-

 

Współpraca partnerska 
między WWF a Ørsted 

atmosfery, czyli dokładnie tam, 
gdzie mieszkamy) to otrzymamy 

gotowy przepis na znaczne obni-

żenie przejrzystości powietrza, 
którym przecież oddychamy, a 
to jest bardzo groźne dla nasze-
go zdrowia. Rocznie w Polsce 

umiera ok. 50 tys. osób z powo-
du smogu. 

      Źródło: motospace.pl 
      Wierszyk Aleksandry Ewy 

Warzechy, nauczycielki ze 

Szkoły Podstawowej nr 34 w 
Rybniku jest doskonałą ilu-
stracją wpływu smogu na 
zdrowie Polaków. 

Wizyta u lekarza 
– Dzień dobry, panie doktorze, 
może Pan mi dziś pomoże… – 

Tosiu, smutna twoja mina! Jaka 

jest tego przyczyna? 

– Katar trzyma mnie od rana; 

cała jestem zasmarkana. Boli 
mnie okropnie głowa. Nie czuję 
się dzisiaj zdrowa. 

– To niedobrze, moja miła. Mo-
że ty się przeziębiłaś? Podejdź 
do mnie, podaj rączkę, zaraz 
zmierzę Ci gorączkę. 
– Jem owoce, jem warzywa, 

kiedy wiatr liście z drzew zrywa 
I unikam chorych osób – znam 

na przeziębienia sposób. Noszę 
szalik, czapkę noszę, kurtkę i 
nowe kalosze, więc to nie jest 
moja wina; tu inna będzie przy-
czyna.Oczy szczypią mnie i pie-
ką, czuję piasek pod powieką. 
– Pokaż, niech no tylko spojrzę 
– może coś w twym oku dojrzę. 
Nie… nic nie ma… dziwna 
sprawa… sprawa dziwna i cie-
kawa… 

– A zmęczona jestem strasznie, 
zaraz na tym krześle zasnę. W 
gardle drapie mnie do tego, jak-

bym jadła coś ostrego. I odka-
słać czasem muszę; bywa, że się 
kaszlem krztuszę. Co ciekawe – 

zawsze zimą, gdy z kominów 
dymy płyną, a powietrze tak się 

zmienia, że oddycham od nie-
chcenia.Bardzo drażni mnie ten 
„zapach” i tchu nie potrafię zła-
pać. 
– Zerknę tylko w kartotekę, bo 
wydaje mi się, że te objawy co 
rok wracają i do wiosny cię trzy-
mają. Hm… tak… to mi tu pa-
suje… To niestety SMOG cię 
truje. Bez wątpienia, bez wątpie-
nia! Lecz lekarstwa na to nie 

mam! Mogę tylko z tego miej-
sca do dorosłych apelować, by 
do zasad ekologii i etyki się sto-
sować i nie spalać w piecach 
śmieci, by niewinnych nie truć 
dzieci! 

Aleksandra Ewa Warzecha, nau-

czycielka SP 34 w Rybniku 
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nie wspierać i zwiększać różno-
rodność biologiczną oceanów 
oraz tworzyć pozytywny wpływ 
na różnorodność biologiczną 
netto. To dlatego partnerstwo 

Ørsted i WWF jest tak ważne 
dla rozwoju morskiej energii 

wiatrowej o pozytywnym wpły-
wie netto na ocean. Jest ono am-

bitne, ale absolutnie konieczne”. 
      Prezes grupy i dyrektor ge-

neralny Ørsted Mads Nipper 

mówi: „Rządy przyspieszają 
działania pozyskiwania morskiej 
energii wiatrowej, aby unieza-

leżnić się od paliw kopalnych i 
móc dostarczać energię zrówno-
ważoną na świecie. Jeśli projek-
ty morskiej energetyki wiatro-

wej będą właściwie realizowane, 
mogą zwiększyć różnorodność 
biologiczną oceanów i poprawić 
stan oceanów. W ten sposób 
wyeliminujemy zarówno kryzys 
klimatyczny, jak i bioróżnorod-
ności”. Kontynuuje: „Wspólne 

przeciwdziałanie zmianom kli-
matu i utracie różnorodności 
biologicznej pozwala na bardzo 

potrzebną zmianę sposobu, w 
jaki rządy, organizacje pozarzą-
dowe i przedsiębiorstwa będą 
pracowały nad rozwiązaniem 
tych powiązanych ze sobą kry-
zysów. Rozwiązania muszą się 
wzajemnie uzupełniać, a nie 
działać na swoją szkodę”. 
      Aby tak się mogło stać, 
współpraca partnerska będzie 
miała następujące rezultaty: 
1/. innowacje i testowanie rze-

czywistych inicjatyw, które 
ogólnie poprawiają różnorod-
ność biologiczną oceanów i któ-
re mogą zostać wykorzystane 
jako dodatkowe środki osiągania 
pozytywnego wpływu netto na 
różnorodność biologiczną; 
2/. opracowanie rekomendacji z 

podstawami naukowymi, które 
pozwolą rządom uwzględniać 
wymogi dotyczące różnorodno-

ści biologicznej oceanów w roz-
woju morskiej energetyki wia-

trowej; 

3/. zrzeszenie tych, którzy ko-
rzystają z dobrodziejstw oceanu, 
i tych, którzy pragną je chronić i 
realizować wspólny cel stworze-
nia dekarbonizowanego systemu 

energii, niezakłócającego możli-
wości ochrony przyrody wodnej 
i jej regeneracji. 

Potrzeba nowych rozwiązań 
      Jednym z kluczowych wy-

zwań jest to, jak pogodzić 
zwiększoną bioróżnorodność z 
rozwojem morskiej energii wia-

trowej. Potrzebne jest nowe i 

innowacyjne podejście do pla-
nowania przestrzennego obsza-

rów morskich oparte na ekosys-
temie, które uwzględnia zinte-
growane działania w realizacji 
celów ochrony klimatu i różno-
rodności biologicznej. Celem 
współpracy partnerskiej będzie 
przyspieszenie międzynarodo-
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      IV Międzynarodowy Kon-
gres Miasto-Woda-Jakość Ży-
cia, który odbył się w formule 
hybrydowej w Centrum Kon-

gresowym Politechniki Wro-

cławskiej w połowie paździer-
nika, zgromadził w ciągu 
dwóch dni, ponad 1660 osób. 
Prawie połowa uczestniczyła w 
obradach stacjonarnie, a resz-

ta w trybie online. Podczas 

Kongresu wystąpiło 87 prele-
gentów i prelegentek z całej 
Polski i wielu krajów świata, w 

tym m.in.: z Kanady, USA, 

Holandii, Ukrainy i Danii. 
      Każdy z uczestników wniósł 
swoją wiedzę, doświadczenia i 
celne spostrzeżenia na temat 
gospodarki wodnej miast, plano-

wania przestrzennego, retencji 

czy edukacji klimatycznej, które 
na długo pozostaną w naszej 
pamięci i stanowić będą ogrom-
ną dawkę inspiracji do działania 
i zmian. 

      W wydarzeniu udział wzięli: 
uczniowie wrocławskich liceum 
i technikum, studenci, środowi-

sko akademickie, przedsiębior-
cy, biznesmeni, przedstawicieli 

branży wodno-kanalizacyjnej, 

ngo oraz przedstawiciele samo-

rządów. 
      Podczas Kongresu odbyła 
się m.in. premiera rankingu, w 
którym oceniono rozwój metro-
polii, dużych i średnich miast w 
Polsce pod względem efektyw-
ności gospodarowania zasobami 
wody – Water City Index 2022 

(wydawcy: Fundacja GAP, Ar-

cadis Polska) www.oees.pl/

water-city-index-2022 . Wśród 

Ciąg dalszy ze s.1 

Echa po Kongresie 
Miasto –  Woda – Jakość Życia 

wej debaty i współpracy nie-
zbędnej do realizacji tej funda-
mentalnej globalnej zmiany. 

      Aby ją zapoczątkować, 
Ørsted i WWF zaproszą czoło-
wych ekspertów do omówienia 
najlepszej drogi na przyszłość 
podczas wspólnego wydarzenia 
na COP27. Jednym z ambitnych 

celów współpracy partnerskiej 
będzie konieczność uwzględnia-
nia w specyfikacjach przetargo-

wych ochrony i odbudowy natu-

ry przez rządy na całym świe-
cie. 

Modele przywracania bioróż-
norodności w oceanach i mo-

dele najlepszych praktyk 
      Współpraca partnerska roz-
pocznie się od wspólnego pro-
jektu odbudowy ekosystemu 

morskiego na Morzu Północ-
nym, wspieranego przez czoło-
wych naukowców w tej dziedzi-
nie. W jej ramach zostaną opra-
cowane nowe metody i techno-

logie korzystne dla ekosystemu 

oceanicznego. Prace te będą 
ściśle monitorowane i doku-

mentowane, co pomoże udosko-
nalić najlepsze podejście do 
zwiększania skali działań i do-
starczania morskiej energii wia-

trowej o pozytywnym wpływie 
netto na różnorodność biolo-
giczną wód. 
      Ten pierwszy projekt rege-

neracji ma ulepszyć metody 
przywracania populacji wysoce 

uszczuplonych gatunków odpo-
wiedzialnych za budowę raf do 
odpowiedniego poziomu w Mo-

rzu Północnym, zwłaszcza jeśli 
chodzi o rodzime ostrygi 

(Ostrea edulis) i małże końskie 
(Modiolus modiolus). Gatunki 

te są uważane za istotnych bu-
downiczych ekosystemów, po-
nieważ tworzone przez nie bio-
genne rafy stanowią ważne sie-
dlisko dla wielu innych gatun-

ków morskich. 
      Rozwiązania zrealizowane 
przez pięć lat współpracy part-
nerskiej będą wspierać zarówno 
ambicje Ørsted w zakresie róż-
norodności biologicznej do 
2030 r., jak i wyraźne wezwanie 

WWF do powstrzymania i od-

wrócenia utraty różnorodności 
biologicznej do 2030 r. 

Informacje o WWF 
      WWF jest niezależną orga-
nizacją zajmującą się ochroną 
przyrody. Popiera ją ponad 30 
milionów osób. Działa w prawie 
100 krajach. Misją WWF jest 
powstrzymanie degradacji śro-
dowiska naturalnego planety i 

zbudowanie przyszłości, w któ-
rej ludzie żyją w harmonii z 
przyrodą, poprzez ochronę róż-
norodności biologicznej na 
świecie, zapewnienie zrówno-
ważonego wykorzystania odna-
wialnych zasobów naturalnych 
oraz ograniczanie zanieczysz-

czeń i marnotrawstwa. Więcej 
informacji o WWF znajduje się 
na www.wwf.org  i 

www.wwf.dk 
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laureatów znalazły się: Gdańsk, 
Kraków, Szczecin, Lubliniec, 
Kołobrzeg, Mrągowo, Świnouj-
ście, Rzeszów i Sopot. 

      Ponadto, odbyła się dyskusja 
nad dokumentami programowy-

mi II Wodnego Okrągłego stołu 
„Miasto odpowiedzialne za wo-
dę, jak i tym z ubiegłego roku I 

Wodny Okrągły Stół: 
„Gospodarowanie wodą – wy-

zwanie dla Polski” 

      Obszerniejsza fotorelacja już 
wkrótce na 



str. 40               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl          Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r. 

www.watercity.com.pl . Fotore-

lacja z Kongresu jest już dostęp-
na na profilu Facebook Miasto-

Woda-Jakość życia: https://

www.facebook.com/

economyofawaterci-

ty.  Organizatorzy zapraszają 
również na playlistę Podcastu 
Miasto-Woda-Jakość życia, do-

stępnego na różnych platfor-
mach streamingowych: 

•            Spotify •           Sound-

cloud •    Apple Podcasts 
      Kongres odbył się w ramach 
cyklu Open Eyes Economy On To-

ur, wchodzącego w skład wydarzeń 
poprzedzających VII Międzynaro-
dowy Kongres Ekonomii Wartości 
– Open Eyes Economy Summit, 

który odbędzie się w dniach 22-23 

listopada 2022 w Centrum Kongre-

sowym ICE Kraków oraz online na 
platformie Live OEES. Więcej na 
www.kongres.oees.pl    

Monika Buczek 
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      Wartość nieruchomości 
jest dziś mierzona m.in. w kon-
tekście tego, jaki będzie jej 
ślad węglowy i impakt na śro-
dowisko – mówi Monika Raj-
ska-Wolińska, dyrektor gene-
ralna Colliersa w regionie 

CEE.  Jak wskazuje, coraz 

więcej firm działających na 
rynku nieruchomości i budow-
nictwa obiera kierunek zrów-
noważonego rozwoju, który 
wymuszają m.in. oczekiwania 
klientów i najemców oraz pre-
sja biznesowa i legislacyjna. 

Celem tego zielonego podejścia 
jest ograniczenie negatywnego 

wpływu budynków na środo-
wisko w całym cyklu ich życia. 
– I ten trend tak naprawdę 
dopiero się rozpoczyna – mówi 
Rajska-Wolińska. 
      Rynek nieruchomości ko-
mercyjnych bardzo się zmienia – 

podkreśla Monika Rajska-

Wolińska, dyrektor generalna 
Colliersa na Europę Środkowo-

Wschodnią. – Coraz większa 
uwaga deweloperów skupia się 
na kwestiach środowiskowych. 
Wymuszają to nie tylko oczeki-

wania inwestorów, ale i banków, 
które finansują te inwestycje. 
      Jak pokazuje opublikowany 

przez Colliersa „Global Impact 
Report 2021”, budownictwo i 
nieruchomości odpowiadają w 
sumie za ok. 40 proc. globalnych 

emisji CO2. Minimalizowanie 

śladu węglowego w tym sekto-
rze jest więc jednym z najbar-
dziej efektywnych sposobów 
łagodzenia skutków zmian kli-
matu. Zwłaszcza że – jak poka-

zują szacunki przytaczane przez 
Polskie Stowarzyszenie Budow-

nictwa Ekologicznego – global-

ne zasoby budowlane prawdopo-

dobnie podwoją się przed 2050 
rokiem. To zaś spowoduje 
ogromny wzrost emisji, o ile nic 

nie zostanie zrobione w celu ich 

ograniczenia. 

      Nasza branża ma bardzo du-
żo wpływ na środowisko i oto-
czenie – mówi ekspertka. – De-

weloperzy budują obiekty na 
wiele lat, więc konieczna jest 
świadomość, że taki budynek 
będzie nie tylko spełniać funkcję 
użytkową, np. biurową, ale zo-
stawi też określony ślad środo-
wiskowy. 

      Co istotne, ten ślad nie ogra-
nicza się tylko do gazów cieplar-
nianych, bo w 2020 roku branża 
była odpowiedzialna za wypro-
dukowanie ok. 1/3 światowych 
odpadów i zużycie 3 mld t su-
rowców („Odpowiedzialne in-
westycje. ESG na rynku nieru-

chomości”, ThinkCo we współ-
pracy z JW+A oraz firmami 

Skanska, Panattoni i Torus). Jej 

sumaryczny wpływ na środowi-
sko jest więc ogromny. 
      Dobra wiadomość jest taka, 
że deweloperzy zaczynają pod-
chodzić do tego nie tylko od 
strony komercyjnej, ale rzeczy-

wiście budują obiekty, które – 

oprócz funkcji użytkowych – nie 

będą mieć aż tak dużego, nega-
tywnego impaktu na środowisko 
– mówi Monika Rajska-

Wolińska. 
      Potwierdzają to też statystyki 
Polskiego Stowarzyszenia Bu-

downictwa Ekologicznego, które 
odzwierciedlają kierunek neu-
tralności dla środowiska, w ja-
kim zmierza cała branża nieru-
chomości i budownictwa. We-
dług danych PLGBC tylko w 
ubiegłym roku powierzchnia 
użytkowa budynków objętych 

Ciąg dalszy ze s.1 

Branża budowlana 

stawia na ekologię 

http://www.watercity.com.pl
https://www.facebook.com/economyofawatercity
https://www.facebook.com/economyofawatercity
https://www.facebook.com/economyofawatercity
https://www.facebook.com/economyofawatercity
http://www.kongres.oees.pl
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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zielonymi certyfikatami wzrosła 
aż o 23,5 proc. i przekroczyła 
już 28,6 mln mkw. Obecnie w 
całej Polsce jest już 1356 takich 
budynków, ale ta liczba z każ-
dym rokiem rośnie (w 2021 ro-
ku zwiększyła się o 259 certyfi-
kowanych budynków). 
      Co istotne, ten zielony trend 

widać już nie tylko w biurach, 
ale i innych segmentach rynku 

nieruchomości komercyjnych. 
Wymuszają go m.in. oczekiwa-
nia klientów i najemców, presja 
biznesowa i legislacyjna – w 

tym nowe obowiązki, które Unia 
Europejska nakłada na firmy w 
zakresie raportowania czynni-

ków ESG. Obowiązujące od 
ub.r. unijne rozporządzenie 
SFDR wręcz obliguje inwesto-
rów finansowych do uwzględ-
niania wynikających z nich ry-

zyk i wpisywania ESG w strate-

gie inwestycyjne. 

       Firmy i najemcy nierucho-

mości też już wprowadzają u 
siebie całe strategie dotyczące 
ESG, które dość mocno skupiają 
się na kwestiach środowisko-
wych – mówi dyrektor general-
na Colliersa na Europę Środko-
wo-Wschodnią. 
      ESG to akronim od angiel-

skich słów „environmental, so-
cial and governance”, pod któ-
rym kryją się kwestie środowi-
skowe, społeczna odpowiedzial-
ność i ład korporacyjny. Chodzi 
m.in. o sposób, w jaki firma 
neutralizuje swoje emisje CO2, 

zmniejsza zużycie wody czy 
współpracuje z lokalnymi spo-
łecznościami. Kwestie ESG są 
dziś strategicznym elementem 
decyzji biznesowych. Także na 

rynku nieruchomości, gdzie in-
westorzy coraz bardziej koncen-

trują się na zrównoważonym 
rozwoju. 

      Co istotne, wpływ tego no-
woczesnego, środowiskowego 
podejścia ma też duże przełoże-
nie na wartość nieruchomości. 
Ta wartość jest dziś mierzona 
między innymi w kontekście 
tego, jaki dana nieruchomość 
będzie miała ślad węglowy i jaki 
będzie jej impakt na środowi-
sko. I ten trend dopiero się roz-
poczyna – mówi Monika Rajska
-Wolińska. 
Newseria.pl 

Redaktor 

 

                  Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

HUMOR 
 

      Wnuczek kupił dziewięćdzie-
sięcioletniej babci na urodziny 

aparat słuchowy. Po kilku miesią-
cach pyta babcię: Babciu jak się 
czujesz? Czy aparat dobrze działa? 

      Babcia odpowiada: Wnuczuś 
dlaczego tak krzyczysz? Aparat 

działa, działa, bardzo dobrze i bar-
dzo Tobie dziękuję, bo dzięki To-
bie już trzeci raz zmieniłam testa-
ment. 

*** 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Niezbędne w większości 
gałęzi fizyki systemy detekcyj-
ne oparte są w dużej mierze na 
układach elektronicznych. 
Wiele z takich układów pracu-
je w warunkach narażenia na 
promieniowanie jonizujące, 
dlatego ciągle prowadzone są 
badania, m.in. nad półprze-
wodnikami, scyntylatorami, 

czy fotopowielaczami, w celu 

lepszego zrozumienia ich za-

chowania w takim środowisku. 
      Półprzewodniki o szerokiej 
przerwie energetycznej znalazły 
zastosowanie w układach elek-
tronicznych, zwłaszcza w optoe-
lektronice. Materiały takie jak 
azotek galu (GaN), czy azotek 

indowo-galowy (InGaN), są 
używane do produkcji m.in. 
diod LED, elementów laserów 
lub tranzystorów. Badane jest 
także zastosowanie ich w senso-
rach i fotodetektorach. Tego 

typu azotki wykazują dużą od-
porność na wysokie temperatury 
i promieniowanie, stanowią 
więc doskonały materiał do pro-
dukcji paneli fotowoltaicznych 

do wykorzystania w satelitach. 

      O ile azotek galu jest pół-
przewodnikiem bardzo dokład-
nie zbadanym, to w przypadku 

InGaN skutki działania promie-
niowania jonizującego nie są 
dokładnie znane i wciąż prowa-
dzone są nowe eksperymenty i 
badania nad tym materiałem. 
Wyniki badań przeprowadzo-
nych w Instituto Superior Técni-
co, Universidade de Lisboa we 

współpracy z Zakładem Techno-
logii Plazmowych i Jonowych 

NCBJ opublikowano w paź-
dzierniku, w czasopiśmie Physi-
cal Chemistry Chemical Phy-

sics. Artykuł zatytułowany 
„Damage in InGaN/GaN bilay-
ers upon Xe and Pb swift heavy 

ion irradiation” został uznany 
jako 2022 HOT Article przez 

wydawców czasopisma. 
      W ramach eksperymentu 

przeprowadzonego przez auto-

rów napromieniowano próbki 
składające się z warstwy InGaN 
oraz GaN. Były one naniesione 
na podłoże z szafiru, a poddano 
je napromienianiu wiązkami 
jonów ksenonu oraz ołowiu o 
energiach rzędu odpowiednio 
kilkudziesięciu MeV i ponad 1 
GeV, czyli klasyfikowanych 

jako szybkie ciężkie jony (ang. 
swift heavy ion, SHI). Próbki, 
zarówno przed, jak i po napro-
mieniowaniu, przebadano pod 

względem uszkodzeń radiacyj-
nych. Badacze wykorzystywali 

w tym celu techniki spektrome-

trii rozpraszania wstecznego, 

dyfraktometrii rentgenowskiej, a 

także spektroskopii Ramana. 
      Na podstawie analiz, nau-

kowcy stwierdzili, że InGaN jest 
bardziej podatny na działanie 
promieniowania jonizującego, 
niż czysty azotek galu, przy 
czym większa energia jonów 
oddziałujących z materiałem nie 
powodowała drastycznego 
zwiększenia ilości powstałych 
uszkodzeń. „Jony oddziałujące z 
półprzewodnikami potrafią po-
wodować powstawanie tzw. to-
rów, wzdłuż których materiał 
przechodzi przemianę fazową i 
zwyczajnie się topi, co zmienia 
jego właściwości”– opisuje dr 

Przemysław Jóźwik z Zakładu 
Technologii Plazmowych i Jo-

nowych NCBJ, pierwszy autor 

pracy. „W miarę schładzania, 
struktura krystaliczna może być 

częściowo odbudowywana. Z 
badań wynika, że czysty azotek 
galu ma większe możliwości 
odbudowy, niż InGaN. Po 
zwiększaniu zawartości azotku 
indu, w półprzewodniku mogą 
formować się stabilne zgrupo-
wania defektów, co utrudnia 
ponowną krystalizację. Zmiany 
w strukturze krystalicznej mogą 
zaś powodować zmianę właści-
wości materiału, np. szerokości 
przerwy energetycznej półprze-
wodnika.” 

      Wyniki badań zostały 
wsparte symulacjami Monte 

Carlo w programie McChasy-1, 

który powstał i wciąż jest rozwi-
jany w NCBJ. „Dzięki połącze-
niu eksperymentu i symulacji 

dowiedzieliśmy się, że najbar-
dziej podatny na zniszczenia 

wskutek oddziaływania z szyb-
kimi ciężkimi jonami (SHI) jest 
obszar przypowierzchniowy 

badanych materiałów” – dodaje 

dr Jóźwik. ”To ważna wskazów-
ka, np. dla produkcji elektroniki, 

która miałaby być wykorzysty-
wana w przestrzeni kosmicznej, 

przy eksperymentach z fizyki 

wysokich energii czy w zastoso-

waniach militarnych”. 
      Na rynku półprzewodników 
dostępne są komercyjne mate-
riały specjalnie stworzone z my-
ślą o narażeniu na promieniowa-
nie jonizujące, tzw. materiały 
rad-hard (radiation hardened). 

Ich zwiększona wytrzymałość 
na działanie promieniowania 
może wynikać zarówno z użytej 
technologii produkcji, jak i roz-

wiązań sprzętowych, kompensu-
jących efekty potencjalnych 
zniszczeń radiacyjnych. Ich wy-
korzystanie w obecnych czasach 

jednak maleje. Związane jest to 

Jak elektronika radzi sobie z 

promieniowaniem jonizującym? 
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z szybkim rozwojem technolo-

gicznym elektroniki, za którym 
rynek materiałów odpornych na 
uszkodzenia radiacyjne nie jest 

w stanie nadążyć. Dodatkowo, w 
celu zachowania wydajności 
dorównującej nowoczesnym 
technologiom, komercyjne ukła-
dy rad-hard bardzo często mają 
większe rozmiary, masę i pobór 
energii. Z tego powodu dokładne 
poznanie właściwości materia-
łów i ich wrażliwości na poten-
cjalne zniszczenia radiacyjne ma 

duże znaczenie praktyczne. 
      Problem narażenia elemen-
tów elektroniki na uszkodzenia 
spowodowane przez promienio-

wanie jonizujące jest istotnym 
elementem badań, również w 
innych Departamentach NCBJ, 

zwłaszcza w związku z przygo-
towywaniem aparatury dla misji 

kosmicznych. 

„Naukowcy Departamentu Apa-
ratury i Technik Jądrowych 
NCBJ biorą udział w przygoto-
waniu eksperymentu POLAR-2, 

który w ciągu najbliższych lat 
ma zostać umieszczony na po-
kładzie Chińskiej Stacji Ko-
smicznej (CSS)” – opowiada 

mgr inż. Dominik Rybka z Za-
kładu Elektroniki i Systemów 
Detekcyjnych. „Natura ekspery-

mentu badającego polaryzację 
rozbłysków gamma, ale i samo 
umieszczenie go na orbicie 340-

420 km nad powierzchnią Ziemi 
sprawia, że jego podzespoły bę-
dą narażone na działanie promie-
niowania kosmicznego”. Prze-
prowadzane są badania odporno-
ści pojedynczych elementów, 
takich jak scyntylatory i fotopo-

wielacze, na uszkodzenia spo-

wodowane oddziaływaniem z 
protonami (stanowiącymi niemal 
90% promieniowania kosmicz-

nego), ale także gotowych ukła-
dów. Tego typu badania są spo-
rym wyzwaniem. Komponenty 

rad-hard są obecnie używane 
wyłącznie w misjach kosmicz-
nych o dużym budżecie i tam, 
gdzie muszą pełnić krytyczne 
funkcje z punktu widzenia nieza-

wodności systemu. W misjach 
niskobudżetowych, ale też w 
dużych konstelacjach satelitów, 
inżynierowie wybierają elemen-
ty np. z przemysłu samochodo-
wego, które charakteryzują się 
wysoką wytrzymałością, zwłasz-
cza na ekstremalną temperaturę. 
Elementy te są następnie badane 
pod względem odporności na 
uszkodzenia radiacyjne, aby 

upewnić się, że w trakcie trwa-
nia misji dawka promieniowania 

jonizującego jaką przyjmą, nie 
spowoduje ich nieprawidłowego 
działania, bądź całkowitego 
uszkodzenia. 

      „Tak naprawdę nie ma tanich 
rozwiązań, jeśli szukamy nieza-
wodności” – dodaje dr inż. To-
masz Rajkowski z Zakładu Elek-
troniki i Systemów Detekcyj-
nych. „Albo płacimy producen-
towi komponentów rad-hard, 

albo ponosimy koszt kwalifika-

cji radiacyjnej wykonywanej po 

naszej stronie. Szukanie osz-

czędności najczęściej wiąże się z 
poświęcaniem części niezawod-
ności – i to też może być akcep-
towalne, o ile główne założenia 
misji będą spełnione.” 

      Częstą metodą, używaną do 
określenia dawki jaką mogą 
przyjąć elementy elektroniki, 
jest wystawienie ich na działanie 
źródeł promieniotwórczych ta-
kich jak kobalt-60. W Zakładzie 
Elektroniki i Systemów Detek-
cyjnych, we współpracy z Zakła-
dem Fizyki i Techniki Akcelera-

cji Cząstek, badana jest alterna-
tywna metoda: wykorzystywanie 

liniowych akceleratorów elektro-
nów, które w wyniku zderzenia 
elektronów z tarczą wolframo-
wą, produkują wiązki promie-
niowania X. Badania te prowa-

Wpływ promieniowania jonizującego na elektronikę 
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      Lubelski Festiwal Nauki to 

największa cykliczna impreza 
upowszechniającą naukę na 
Lubelszczyźnie i w regionach 
ościennych, a ze względu na 
liczbę uczestników – jeden z 

największych festiwali nauko-
wych w Polsce. LFN jest tego-

rocznym finalistą konkursu 
Popularyzator Nauki w kate-

gorii Zespół. 
      Misję popularyzacji wiedzy 
o badaniach naukowych, narzę-
dziach, technologiach i wyzwa-

niach naukowców Festiwal rea-
lizuje m.in. na wykładach, 
warsztatach, ćwiczeniach, wy-
stawach, spektaklach, konkur-

sach czy w grach terenowych. 

      Dotychczas odbyło się 
osiemnaście edycji Lubelskiego 
Festiwalu Nauki. Łącznie z pre-

edycją zgłoszono i zaprezento-

wano ponad 16 tys. projektów. 
Wiele z nich było wielokrotnie 
powtarzanych. Na przykład ra-
mach XVII LFN w 2021 roku 

zgłoszono ponad 1,3 tys. pol-
skich i obcojęzycznych projek-
tów, w których przygotowanie 
zaangażowało się bezpośrednio 
ponad 1,6 tys. osób. Łączny czas 
trwania wszystkich wykładów, 
ćwiczeń, laboratoriów, warszta-
tów tej edycji wyniósł 2580 go-
dzin. Jak podkreślają organiza-
torzy, oznacza to „3,5 miesiąca 
nieustannego, radosnego obco-

wania z nauką”. 
Od 10 lat, średnio w każdej edy-
cji LFN udział bierze ok. 35 tys. 
zarejestrowanych uczestników. 
Do tej liczby należy doliczyć 
osoby uczestniczące zarówno w 
Lubelskim Pikniku Naukowym, 

jak i imprezach nie wymagają-
cych rejestracji. Nie dziwi więc, 
że LFN na stałe wpisał się w 
kalendarz wydarzeń naukowo-

kulturalnych Lublina. Promocję 
nauki łączy przy tym z rozwo-
jem społecznym i gospodarczym 
regionu. 

      Festiwal może się poszczy-
cić długą historią – preedycja 

odbyła się już w 2001 roku. Ofi-
cjalnie działa od roku 2004. To 
wtedy rektorzy pięciu lubelskich 
uczelni, dyrektor Instytutu 

Agrofizyki PAN i dyrektor In-

stytutu Medycyny Wsi podpisali 

w Lubelskim Towarzystwie Na-

ukowym deklarację powołującą 

Lubelski Festiwal Nauki, jako 

cykliczną imprezę popularyzują-
cą naukę w społeczeństwie. 
Głównym zadaniem wszystkich 
wydarzeń realizowanych w ra-

 

Lubelski Festiwal Nauki 

– kontakt z nauką dla każdego 

dzone są w ramach rozwijania 
testów systemowych, ale zaczy-
nają być również stosowane ko-
mercyjnie, np. dla firm z pol-

skiego przemysłu kosmicznego. 
      Elementy samych akcelera-

torów, zarówno przemysłowych, 
jak i medycznych, również są 
narażone na działanie promie-
niowania jonizującego. W akce-
leratorach, jakimi w NCBJ zaj-

muje się m.in. Zakład Aparatury 
Jądrowej HITEC, wykorzysty-
wane są matryce i sterowniki 
bardziej odporne na działanie 
promieniowania, a ich dobór jest 
wynikiem wieloletnich doświad-
czeń konstrukcyjnych. 
      Poza protonami i promienio-

waniem gamma, naukowcy ba-

dają również wpływ promienio-
wania neutronowego, np. na 

scyntylatory. Napromienianiem 

takich materiałów wiązkami 
neutronów zajmują się naukow-
cy z Departamentu Aparatury i 

Technik Jądrowych NCBJ oraz 
Zakładu Badań Reaktorowych 
NCBJ. Badane próbki umiesz-
czane są w rdzeniu reaktora ba-
dawczego MARIA. W ten spo-

sób przeprowadzone zostało 
naświetlanie scyntylatora EJ-

276, stosowanego w detektorach 

neutronów prędkich. 
      Zagadnienie odporności ma-
teriałów na uszkodzenia radia-
cyjne – zarówno materiałów 
konstrukcyjnych, jak i materia-

łów wykorzystywanych w ukła-

dach elektronicznych – jest 

istotną częścią badań w wielu 
gałęziach fizyki, od misji ko-
smicznych, do akceleratorów 
przemysłowych i medycznych. 
Wciąż udoskonalane są metody 
badawcze, a do poszukiwania 

nowych rozwiązań wykorzysty-
wane są coraz częściej narzędzia 
numeryczne. Rozwija się współ-
praca naukowców zajmujących 
się nieraz bardzo odległymi od 
siebie obszarami. 

Dr Marek Pawłowski, rzecznik 
prasowy NCBJ 
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mach LFN jest upowszechnianie, 

promowanie oraz popularyzowa-

nie nauki, badań, czy wynalaz-
ków. Wyznaczone przez organiza-
torów szczegółowe cele obejmują 
przy tym, m.in. rozbudzanie cie-

kawości poznawczej i rozwijanie 
zainteresowania nauką wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
pokazywanie znaczenia nauki dla 

rozwoju gospodarki oraz życia 
codziennego, integrację i współ-
pracę społeczności lokalnej, akty-
wizację społeczną i zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu. 
      Zgodnie z kilkunastoletnią 
tradycją Festiwal trwa siedem dni, 
na które składają się: uroczysta 
inauguracja (sobota), Lubelski 

Piknik Naukowy (niedziela), pro-

jekty lubelskich uczelni publicz-

nych oraz innych współorganiza-
torów, wydarzenia kulturalno-

artystyczne i popularnonaukowe 

(poniedziałek-piątek) oraz uroczy-
ste zakończenie festiwalu (piątek). 
      Na gości czekają m.in. bada-
nia, ćwiczenia, doświadczenia, 
debaty, dyskusje, filmy, gry nau-

kowe, naukowo-techniczne i arty-

styczne, happeningi, inscenizacje, 

koncerty, konkursy, laboratoria, 

wystawy, występy na scenie, za-
wody sportowe, zajęcia plenero-
we, pokazy, prelekcje, prezentacje 

multimedialne, spektakle, spotka-

nia autorskie, warsztaty, wykłady, 
wystawy czy wycieczki. Całość 
stanowi otwartą imprezę plenero-
wą dla wszystkich mieszkańców 
Lublina i całej Lubelszczyzny. 
      W ramach dotychczasowych 

edycji LFN piknik odbywał się na 
terenie miasta, m.in. na Placu 

Zamkowym, Placu Marii Curie-

Skłodowskiej i Campusie Uniwer-
sytetu Przyrodniczego, Stadionie 

Arena Lublin, Placu Litewskim 

oraz Placu Teatralnym przed Cen-

trum Spotkania Kultur. 

      W Festiwalu mogą brać udział 
zarówno osoby indywidualne, jak 
i grupy zorganizowane. Udział 
jest bezpłatny. Projekty organizo-
wane w ramach Lubelskiego dzie-

lą się na określone kategorie: 
przedszkole, szkoła podstawowa – 

klasy I-IV, szkoła podstawowa – 

klasy V-VI, klasy V-VIII, klasy 

VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpod-
stawowa, studenci, nauczyciele, 

rodzice, dziadek i babcia, przed-

siębiorca, samorządowiec, pra-
cownik innej uczelni. Biorą także 

pod uwagę potrzeby specjalnych 
grup społecznych, w tym osób 
niepełnosprawnych: niedowidzą-
cych, niedosłyszących, niepełno-
sprawnych ruchowo, z innymi 

niepełnosprawnościami. 
      W trakcie epidemii w dniach 

22-24 września 2020 r., w zastęp-
stwie XVII Lubelskiego Festiwalu 

Nauki odbyły się w formie zdalnej 
Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. 

Objęły ok. 30 godz. emisji online, 
a także około 90 projektów z za-
kresu nauki, nowych technologii, 

sztuki i kultury. System kompute-

rowy zanotował ok. 15 tys. uni-
kalnych wizyt w serwisie. Projek-

ty emitowano jednak w szkołach i 
placówkach oświatowych, co 
oznacza, że liczba odbiorców, w 
w rzeczywistości była dużo więk-
sza. Przedsięwzięcie obejrzało 
kilkuset użytkowników z ponad 
10 państw Europy oraz USA. 
PAP – Nauka w Polsce 

 

Redaktor 
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      Ponad 350 ekspertów z 
całego świata osiągnęło kon-
sensus dotyczący metod trwa-
łej eliminacji zagrożenia wiru-
sem SARS-CoV-2 i podobny-

mi epidemiami, które mogą 
pojawić się w przyszłości. Re-
komendacje dotyczące dal-
szych, szeroko zakrojonych 

działań opublikowało czasopi-
smo naukowe „Nature”. 
      W debacie zorganizowanej 

w Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym polscy eksperci 

omówili dotychczasowe do-
świadczenia w zakresie walki z 
pandemią COVID-19, jak rów-
nież odnieśli się do wypracowa-
nego przez ekspertów globalne-
go konsensusu w celu ochrony 

zdrowia i życia osób najbardziej 
zagrożonych zakażeniem CO-
VID-19. 

      Do października 2022 r. na 
świecie odnotowano ponad 630 
mln przypadków zakażenia 
SARS-CoV-2 i ponad 6,5 mln 

zgonów. Według niektórych 
szacunków, liczba ofiar pande-
mii mogła przekroczyć nawet 20 
mln. 

      Ponieważ COVID-19 nadal 

stanowi zagrożenie dla syste-
mów opieki zdrowotnej, w 
szczególności poprzez budzące 
niepokój nowe warianty, 386 
ekspertów z całego świata osią-
gnęło konsensus 
(#COVIDconsensus) dotyczący 
metod trwałej eliminacji zagro-
żenia, jakim jest wirus SARS-

CoV-2 oraz zaleceń, które po-
zwolą bronić się przed pande-
miami w przyszłości. 
      Wyniki badania przeprowa-

dzonego przez Barcelona Insti-

tute for Global Health 

(ISGlobal) opublikował w naj-
nowszym numerze magazyn 

„Nature”. Według specjalistów z 
różnych dyscyplin z ponad 100 
państw, zagrożenie związane z 
COVID-19 nie zostało zażegna-
ne. Dla ratowania zdrowia i ży-
cia osób najbardziej zagrożo-
nych potrzebne są dalsze skoor-
dynowane, szeroko zakrojone 

działania, które pozwolą bronić 
się przed pandemią bez zwięk-
szania obciążeń społecznych. 
      Eksperci panelu ocenili, że 
reakcja świata na pandemię nie 
może być uznana za wystarcza-
jącą. Wskazali, że utrudniły ją 
czynniki polityczne, społeczne i 
behawioralne, m.in. takie jak 

fałszywe informacje rozprze-
strzeniane nie tylko w mediach 

społecznościowych, niechęć do 
szczepień przeciwko SARS-

CoV-2, brak globalnej koordy-

nacji oraz niesprawiedliwa dys-

trybucja sprzętu, szczepionek i 
leków. 
      „Każdy kraj zareagował ina-
czej i często nieodpowiednio, co 
w znacznej mierze wynikło z 
braku porozumienia, a także 
jasno określonych celów” – po-

wiedział prof. Jeffrey V. Laza-

rus, badacz ISGlobal i koordy-

nator badania. 

      „Wirus SARS-CoV-2, który 
jest stosunkowo niewielkim 

drobnoustrojem, zawierającym 
kilkanaście genów, był w stanie 
w tak znaczący sposób wpłynąć 
na funkcjonowanie całego świa-
ta. COVID-19 był i jest wyzwa-
niem dla nauki, życia społeczne-
go, medycyny, gospodarki. Chcę 
podkreślić, że nauka stanęła tu 
na wysokości zadania. Identyfi-
kacja wirusa i opracowanie testu 

wykrywającego zakażenie trwa-
ło nie miesiące, nie lata a tygo-
dnie. Szczepionka pojawiła się 
po jedenastu miesiącach, kiedy 
opracowanie tradycyjnej szcze-

pionki trwa 15-20 lat. Z kolei w 

styczniu tego reku zarejestrowa-

no pierwsze leki przeznaczone 

do zwalczania infekcji korona-

wirusem dla pacjentów niewy-
magających hospitalizacji” – 

powiedział w środę prof. Zbi-

gniew Gaciong, rektor War-

szawskiego Uniwersytetu Me-

dycznego otwierając debatę. 
      Jak wskazał, „to, z czym 
zostawił nas COVID-19, to tzw. 

dług zdrowotny”. Miliony pa-
cjentów onkologicznych oraz 
osób cierpiących na choroby 
przewlekłe doświadczyło nie-
bezpiecznych opóźnień w dostę-
pie do opieki zdrowotnej. Na-

stępstwa zdrowotne, w tym tzw. 
długi covid wciąż stanowi zna-
czące zagrożenie dla rekonwale-
scentów. Wiele osób nadal cier-
pi z powodu różnego rodzaju 
powikłań po przejściu zakażenia 
covid. Trwały ślad zostawia tak-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Eksperci z całego świata osiągnęli 
konsensus ws. walki z pandemią 

COVID-19 



Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r.            czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 47                                          

że w psychice, zwłaszcza u osób, 
które przeszły chorobę bardzo 
ciężko, lub straciły kogoś bliskie-
go. 

      Multidyscyplinarny panel spe-

cjalistów ds. ochrony zdrowia, w 
skład którego weszli także przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych i władz państwowych z po-
nad 100 krajów wydało dziesięć 
rekomendacji z najwyższym stop-
niem uzgodnień. Zdaniem eksper-
tów, aby uzyskać gotowość na wy-
padek kolejnej pandemii, należy 
przyjąć wspólne podejście dla ca-
łego społeczeństwa, w tym dla 
wielu dyscyplin i sektorów, np. 
biznesu, społeczeństwa obywatel-
skiego, sektora technologicznego. 

Kolejną istotną kwestią jest koor-
dynacja działań między poszcze-
gólnymi ministerstwami w celu 
zapewnienia większej efektywno-
ści systemu opieki zdrowotnej, w 
tym zmniejszenie obciążenia szpi-
tali i wzmocnienie roli podstawo-

wej opieki zdrowotnej. Zdaniem 

specjalistów, ważna jest również 
promocja wielosektorowej współ-
pracy mającej na celu przyspiesze-
nie rozwoju nowych terapii, które 
można zastosować na wszystkich 

etapach zakażenia COVID-19 

(opieka ambulatoryjna, hospitali-

zacja, długi covid). 
      Kolejnym zaleceniem jest 

utrzymanie koncepcji „szczepienia 
plus” obejmującej masowe szcze-
pienia przeciwko COVID-19. W 

opinii naukowców rządy, prywatni 
darczyńcy oraz branża farmaceu-
tyczna powinni skoncentrować się 
na finansowaniu prac mających na 
celu opracowanie szczepionek za-

pewniających długotrwałą ochronę 
przed wieloma mutacjami SARS-

CoV-2. 

      Zdaniem specjalistów, ko-
nieczne jest także wspólne opraco-
wanie komunikatów, które budują 
i wzmacniają zaufanie do naukow-
ców i przedstawicieli władz odpo-
wiedzialnych za zdrowie publiczne 

i walkę z pandemią. Bardzo ważne 
w tym kontekście jest aktywne 
zwalczanie tzw. fake newsów do-
tyczące szczepionek. Według nau-
kowców istotne jest dostarczanie 
precyzyjnych, łatwo dostępnych 
informacji o pandemii i sposobach 

reagowania na nią. 
      W celu niwelowania nierówno-
ści pandemicznych, eksperci reko-
mendują umożliwienie producen-

tom z krajów o niskich i średnich 
przychodach dostępu do transferu 
technologii, dzięki której mogliby 
zaoferować szczepionki i leki wy-
sokiej jakości w przystępnych ce-
nach. Konieczne jest także usunię-
cie barier ekonomicznych w dostę-
pie do wiarygodnych testów PCR 
lub antygenowych. 

      Ważne są także inne środki 
profilaktyczne, jak również dostęp 
do optymalnego leczenia i wspar-

cia finansowego. „Wyniki panelu 
wskazują, na co powinniśmy 
zwrócić uwagę i jak pracować, 
żeby następnym razem działać 
skuteczniej. Dotyczy to zarówno 
ewentualnej groźnej mutacji CO-
VID-19, której pojawienia się nie 
można wykluczyć, jak i – szerzej – 

scenariusza reagowania na wybuch 

każdej pandemii” – powiedział 
prof. Mariusz Gujski, Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, 
współautor artykułu i uczestnik 
badania. 

PAP – Nauka w Polsce  

Milena Motyl 
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      Zakończenie prac przy 
pierwszym odcinku bariery 

elektronicznej na granicy pol-

sko-białoruskiej – wydarzenie 

z udziałem kierownictwa 
MSWiA 

      W piątek, 18 listopada br., 
minister Mariusz Kamiński 
oraz wiceminister Maciej Wą-
sik odwiedzili Podlaski Od-

dział Straży Granicznej. W 
wydarzeniu związanym z za-
kończeniem prac przy pierw-
szym odcinku bariery elektro-

nicznej na granicy polsko-

białoruskiej wziął udział także 
komendant główny Straży 
Granicznej gen. dyw. SG To-

masz Praga.  
      Minister Mariusz Kamiński 
podczas konferencji prasowej w 

okolicach miejscowości Nomiki 
w województwie podlaskim 
podkreślił, że potrzebę budowy 
zapory fizycznej i elektronicznej 

wymusiły agresywne działania 
Białorusi i Federacji Rosyjskiej.  
      Dziś otwieramy pierwszy 
odcinek zapory elektronicznej. 

To właśnie zapora elektroniczna 
i zapora inżynieryjna są niesły-
chanie istotnymi instrumentami 

do skutecznego przeciwdziałania 
nielegalnej migracji motywowa-

nej względami politycznymi, któ-
rej celem jest destabilizacja sy-

tuacji w regionie – powiedział 
minister. 

      Szef MSWiA zaznaczył, że 
postawienie zapory na granicy 

polsko-białoruskiej spowodowa-
ło znaczny spadek liczby odno-
towywanych zdarzeń związa-
nych z presją migracyjną.  
      Minister przekazał także, że 
na pierwszym z odcinków barie-

ry dobiegły końca prace związa-
ne z instalacją i kalibracją urzą-
dzeń perymetrycznych, które 
umożliwiają obserwację naj-
drobniejszych ruchów w pobliżu 
granicy państwowej z Białoru-
sią. Przypomniał też dramatycz-
ne wydarzenia z ubiegłego roku, 
które stanowiły element wojny 
hybrydowej. 

      Rok temu właśnie tu, na tym 
odcinku granicy z Białorusią 
miały miejsce dramatyczne wy-
darzenia. Tysiące nielegalnych 
migrantów, niezwykła agresja, 
rzucanie kamieniami, ranni 

funkcjonariusze Straży Granicz-
nej i Policji. Sceny, których 
chcielibyśmy uniknąć, a które 
zafundował nam reżim białoru-
ski. Tak naprawdę była to akcja 
przygotowująca wojnę na Ukrai-
nie. Akcja destabilizująca w tej 
części Europy – mówił minister 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji. 

      Szef MSWiA powiedział, że 
ukończona na tym odcinku zapo-
ra inżynieryjno-elektroniczna w 

pełni zabezpiecza newralgiczną 
część granicy RP, a zarazem 
granicę zewnętrzną Unii Euro-
pejskiej. Czujniki ruchu, kamery 

dzienne, na podczerwień i ter-
mowizyjne – to narzędzia w ja-
kie m.in. wyposażono zaporę 
elektroniczną. Wzdłuż całej gra-
nicy zbudowano też infrastruktu-
rę drogową, aby Straż Graniczna 
mogła szybko i sprawnie inter-
weniować w przypadku niepożą-
danych zdarzeń.  
      Straż Graniczna uzyskała 
niesłychanie nowoczesne, profe-
sjonalne narzędzie nadzoru nad 
granicą polsko-białoruską.  Od-

dajemy dziś pierwszy odcinek. W 

najbliższych tygodniach będą 
oddawane kolejne odcinki. Tak-

że, myślę, że na koniec roku po-
winniśmy już mieć całość zapory 
elektronicznej – zaznaczył mini-
ster Mariusz Kamiński.  
Zabezpieczenie granicy z Fe-

deracją Rosyjską 
      Podczas briefingu Minister 

Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji poinformował również o 
postępach w budowie bariery na 
granicy z obwodem kalinin-

gradzkim. Podkreślił, że wczoraj 
w przetargu wyłoniono wyko-
nawcę bariery na tym odcinku 
granicy państwowej.  
      Sekretarz stanu w MSWiA 

Maciej Wąsik przedstawił nato-
miast szczegóły tej inwestycji 
prowadzonej na granicy 

z Federacją Rosyjską oraz złożył 
podziękowania wszystkim służ-
bom podległym MSWiA za 
ofiarną służbę przy ochronie 
granic i bezpieczeństwa polskich 
obywateli.  

      Zespół zaopiniował pozytyw-
nie propozycję wyłonienia firmy 
Telbud SA z Poznania, która 
będzie budowała zaporę peryme-
tryczną na granicy z obwodem 
kaliningradzkim. Kwota inwesty-

cji to ponad 350 mln zł na 200 
km granicy – zaznaczył. – 

Oprócz tradycyjnych podzięko-
wań dla Straży Granicznej, Poli-
cji, wojska chciałbym uwzględ-
nić niezwykły udział straży po-
żarnej przy obsłudze wszystkich 
zdarzeń, które się tutaj dzieją. 
Straż pożarna, zarówno zawodo-
wa, jak i miejscowi ochotnicy 

udzielają wielkiej pomocy straż-
nikom granicznym. Podziękowa-
nia także dla samorządu, który 
wspiera na co dzień Straż Gra-

Ciąg dalszy ze s.1 

Bariery elektroniczne 

na granicy 



Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r.           czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 49                                            

niczną w jej pracach, w tym 
ogromnym dziele utrzymania 

porządku na granicy z Białoru-
sią – zaznaczył wiceminister 
Maciej Wąsik. 
      Komendant Główny Straży 
Granicznej gen. dyw. SG To-

masz Praga podkreślił zaangażo-
wanie funkcjonariuszy służb 
mundurowych i żołnierzy.  
      Kolejny raz w tym właśnie 
miejscu składam serdeczne po-
dziękowania funkcjonariuszom 
Policji, żołnierzom Wojska Pol-
skiego, strażakom Państwowej 
Straży Pożarnej, a także Ochot-
niczej Straży Pożarnej i najbliż-
szym mojemu sercu strażnikom 
Straży Granicznej za ich co-
dzienną, trudną, niebezpieczną 
służbą. To oni udowadniają każ-
dego dnia, że służba naszej uko-
chanej Najjaśniejszej Rzeczypo-
spolitej, jest naszym prawdzi-

wym powołaniem – powiedział 
komendant. – Za miesiąc święta, 
mam prośbę do Państwa, aby-
śmy zasiadając przy wigilijnym 
stole, pamiętali o tych, którzy 
między innymi w tak trudnych 
warunkach, jak dzisiaj będą peł-
nić służbę, po to, abyście te 
święta mogli spędzać w rodzin-
nym gronie, w spokoju i czuć się 
bezpiecznie. A będziecie czuć się 
bezpiecznie, bo oni będą strzegli 
granic naszej ojczyzny – dodał. 
      Generał podkreślił, że zapo-
ra przyniosła oczekiwane skutki 
znacznie utrudniając białoru-
skim służbom prowadzenie 
działań wymierzonych w bez-
pieczeństwo na granicy państwa.  
      W pierwszej kolejności po-
wstała bariera fizyczna, która 
tak naprawdę uchroniła nas 
przed kolejną falą nielegalnych 
imigrantów. Ponadto po powsta-
niu bariery fizycznej praktycznie 

ustały ataki funkcjonariuszy bia-
łoruskich i nielegalnych imi-
grantów na nasze patrole peł-
niące służbę na granicy – po-

wiedział komendant główny SG.  
Centrum nadzoru granicy pol-

sko-białoruskiej 

      Przed konferencją minister 
Mariusz Kamiński oraz wicemi-
nister Maciej Wąsik spotkali się 
w siedzibie Podlaskiego Oddzia-

łu Straży Granicznej z komen-
dantem tej jednostki gen. bryg. 

SG Andrzejem Jakubaszkiem.  

      Komendant Podlaskiego 

Oddziału Straży Granicznej 
przedstawił kierownictwu 
MSWiA informacje dotyczące 
postępów w realizacji bariery 
elektronicznej na terenie woje-

wództwa podlaskiego oraz za-
prezentował nowopowstałe cen-
trum monitoringu bariery na 

granicy polsko-białoruskiej. 
Dzięki nowym możliwościom 
technicznym zapory elektronicz-

nej funkcjonariusze Podlaskiego 

Oddziału SG mogą na bieżąco 
monitorować wszelkie ruchy w 
pasie przygranicznym z Białoru-
sią.  
      Centrum nadzoru i monito-

ringu jest kluczowym elemen-

tem systemu wczesnego reago-

wania na ewentualne zdarzenia 

niepożądane takie jak m.in. pró-
by nielegalnego przekroczenia 

granicy. Informacje z umiesz-

czonych na granicy czujników 
pozwalają na natychmiastową 
reakcję funkcjonariuszy SG oraz 
oszacowanie stopnia zagrożenia.  
Zabezpieczenie granicy pań-

stwowej 
      Wykonanie bariery elektro-

nicznej powierzono firmie 

ELEKTROTIM S.A. Bariera 

obejmie całą granicę lądową z 
Białorusią. Wartość inwestycji 
to ok. 343 mln zł. 
      Długość zapory wynosi ok. 
206 km. Jest ona podzielona na 

11 odcinków funkcjonalnych. 
Realizacja całej inwestycji prze-
widuje ustawienie 2100 słupów 
kamerowych, około 3000 kamer 
(dzienno-nocnych i termowizyj-

nych), około 400 km kabli de-
tekcyjnych (na ogrodzeniu i pod 

powierzchnią gruntu), 200 km 
kabli zasilających, 200 km kabli 
transmisyjnych oraz 11 kontene-

rów kabli teletechnicznych.  

      Zapora fizyczna powstała 
natomiast na długości około 187 
km, wzdłuż granicy 
z Białorusią. Wykonanie przęseł 
stalowych zostało powierzone 
konsorcjum trzech podmiotów – 

POLIMEXOWI MOSTOSTAL 

SA, który jest liderem konsor-
cjum oraz firmom: MOSTO-

STAL Siedlce Sp. z o.o. i Wę-
glokoks SA. Za roboty budowla-

ne odpowiedzialni byli dwaj 

wykonawcy – BUDIMEX SA 

(odc. nr 1 o długości 54,82 km i 
nr 2 o długości 50,73 km) oraz 
konsorcjum firm UNIBEP SA 

(lider konsorcjum) i BUDREX 

Sp. z o.o. (odcinek o nr 3 i nr 4 

o długości 36,73km i 43,97 km). 
      Fizyczne zabezpieczenie 

granicy wynosi 5,5 m wysoko-

ści. Wykonane jest z paneli sta-
lowych o wysokości 4,5 m, 
zwieńczone zwojem z drutu 
(concertina). Podstawowymi 

elementami, które były wyko-
rzystane do budowy zapory, są 
stalowe przęsła. Do budowy 
zabezpieczenia zostało wyko-
rzystanych około 49 tys. ton 
stali. 

      Zapora fizyczna jest wypo-

sażona w specjalne przejścia dla 
zwierząt - analogicznie, jak przy 

budowie autostrad. Graniczne 

rzeki, cieki wodne, nie są zagro-
dzone. Na tych odcinkach zosta-

ły zastosowane inne systemy 
ochrony granicy, co umożliwi 
dzikim zwierzętom jej swobod-
ne przekraczanie. 

      Ustawa o budowie zabezpie-

czenia granicy państwowej za-
częła obowiązywać 4 listopada 
2021 r. Określa ona zasady rea-
lizacji budowy zabezpieczenia 

granicy państwowej, będącej 
zarazem zewnętrzną granicą 
Unii Europejskiej. Rozwiązanie 
stworzyło podstawy prawne 
umożliwiające szybkie i efek-
tywne zrealizowanie tej inwe-

stycji. 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Świadczenie pieniężne dla 
członków rodzin poległych 
funkcjonariuszy i żołnierzy – 

konferencja prasowa z udzia-

łem kierownictwa MSWiA 

      W środę, 2 listopada br. 
minister Mariusz Kamiński 
oraz wiceminister Maciej Wą-
sik przedstawili projekt usta-

wy, który dotyczy świadczenia 
pieniężnego dla członków ro-
dzin poległych funkcjonariu-
szy i żołnierzy. Przygotowane 
w MSWiA rozwiązania zagwa-
rantują wsparcie finansowe 
rodzinom funkcjonariuszy, 

żołnierzy, druhów ochotni-
czych straży pożarnych oraz 
ratowników górskich, którzy 
podczas realizowania swoich 

obowiązków stracili życie. 
      Minister Mariusz Kamiński 
podkreślił, że funkcjonariusze i 
żołnierze, którzy zginęli na służ-
bie byli do końca wierni rocie 
złożonej przysięgi. – Chcemy 

stworzyć spójny, całościowy i 
jasny system opieki nad ich naj-

bliższymi. Zależy nam na tym, 
aby wdowy, sieroty oraz rodzice 

tych, którzy polegli, mogli god-
nie żyć – zadeklarował. Szef 
MSWiA przekazał też, że przy-
gotowane rozwiązania dotyczą 
wszystkich służb mundurowych 
oraz żołnierzy Wojska Polskie-
go. 

      Minister Mariusz Kamiński 
poinformował, że nowe świad-
czenie będzie przysługiwało 
również formacjom obywatel-
skim, ważnym ze względu na 
bezpieczeństwo państwa. – 

Członkowie tych formacji nara-
żają swoje życie, bronią innych 

osób oraz ich mienia. Myślę 
tutaj o druhach OSP, ale także 
ratownikach górskich GOPR i 
TOPR. Chcemy, aby ta ustawa 

objęła wszystkich, którzy nara-
żają swoje życie – powiedział 
szef MSWiA.  

      Minister spraw wewnętrz-
nych i administracji zapowie-

dział, że świadczenie pieniężne 
będzie wypłacane wdowom, 
wdowcom, dzieciom oraz rodzi-

com poległych funkcjonariuszy i 
żołnierzy. Wdowy i wdowcy 
będą je otrzymywali do końca 
życia. Każde z niepełnoletnich 
dzieci poległego funkcjonariu-
sza czy żołnierza otrzyma 
świadczenie w wysokości 50 
proc. średniego uposażenia w 
danej formacji. Po raz pierwszy 

świadczenie dostaną też rodzice 
poległego. Będzie im ono przy-
sługiwało od momentu przejścia 
na emeryturę. 
  

Wsparcie dla bliskich 
      Wiceminister Maciej Wąsik 
podkreślił, że dzięki przygoto-
wanym przepisom nowej ustawy 

rodziny tych, którzy stracili ży-
cie podczas działań ratujących 
życie i zdrowie, będą mogły 
zostać objęte wsparciem finan-
sowym ze strony państwa. Przy-
pomniał, że każdy funkcjona-
riusz i żołnierz, w chwili zagro-
żenia życia, myśli o swojej ro-
dzinie. Nowe przepisy dają mu 
pewność, że jego rodzina zosta-
nie odpowiednio zabezpieczona 

do końca życia. 
      Wiceminister spraw we-

wnętrznych i administracji poin-
formował również, że przygoto-
wane rozwiązania uwzględniają 

działania podejmowane zarów-
no na służbie, jak i poza nią. 
Wiceszef MSWiA przedstawił 
też szczegółowe dane dotyczące 
rodzin funkcjonariuszy i żołnie-
rzy, którzy zginęli na służbie. - 

Zidentyfikowaliśmy około 200 
rodzin służb podległych 
MSWiA i formacji pomocni-

czych, które byłyby objęte takim 
świadczeniem. Najwięcej, bo 
113, jest w Policji – przekazał.  
      Wiceminister Maciej Wąsik 
powiedział, że świadczenie to 
wsparcie, które będzie działało 
wstecz. - Jeśli zdarzenie miało 
miejsce nawet kilkanaście lat 
temu, to także te rodziny będą 
mogły ubiegać się o świadcze-
nie – podkreślił wiceminister 
spraw wewnętrznych i admini-
stracji.  

  

Nowe rozwiązania dla rodzin 
funkcjonariuszy i żołnierzy 

      Projekt ustawy określa zasa-
dy, tryb przyznawania i wypłaty 
świadczenia pieniężnego człon-
kom rodziny funkcjonariusza 

Policji, Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służ-
by Ochrony Państwa. Świadcze-
nie będzie przysługiwało w ra-
zie śmierci lub zaginięcia funk-
cjonariusza albo żołnierza. No-
we rozwiązania dotyczą również 
rodzin funkcjonariuszy: Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorup-

cyjnego, Straży Marszałkow-
skiej, Służby Celno-Skarbowej, 

Służby Więziennej oraz żołnie-
rza zawodowego.  

 

Konferencja prasowa 
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      Przepisy te obejmą także 
członków rodziny strażaka ra-
townika OSP, który zmarł wsku-
tek udziału w działaniu ratowni-
czym albo akcji ratowniczej w 

warunkach szczególnie zagraża-
jących życiu lub zdrowiu.  
      Świadczenie otrzyma też 
rodzina ratownika górskiego 
oraz członka specjalistycznej 
organizacji ratowniczej – Gór-
skiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego lub Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratun-

kowego, który zmarł przy wyko-
nywaniu działań ratowniczych 
podejmowanych w ramach ra-

townictwa górskiego w warun-
kach szczególnie zagrażających 
życiu lub zdrowiu.  
      Członkami rodziny upraw-
nionymi do pobierania świad-
czenia będą małżonek, dzieci i 
rodzice funkcjonariusza lub żoł-
nierza, którego śmierć nastąpiła 
w związku ze służbą albo podję-
ciem poza służbą czynności ra-
towania życia. Wysokość świad-

czenia będzie powiązana z prze-
ciętnym uposażeniem funkcjo-
nariusza danej formacji albo 

żołnierza zawodowego.  
      Wejście w życie nowych 
przepisów planowane jest na 1 
stycznia 2023 r. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Implementacja mikrofalo-

wych technik pomiarowych w 

diagnostyce medycznej i stomato-

logicznej wyróżnia firmę Medi-
sensonic wśród polskich startu-
pów z branży MedTech. Nowa-

torskie technologie i urządzenia 
rozwijane w spółce wyprzedzają 
w tej dziedzinie światowe trendy. 
Każdy z produktów opracowa-
nych przez wybitnych naukow-

ców i inżynierów przed wprowa-
dzeniem na rynek przechodzi 

kompleksowe badania kliniczne, 

zapewnia Robert Gromada, 

współzałożyciel i prezes Medisen-
sonic. 

      Na rozpoznawalność w bran-
ży  biotech i MedTech firmy pra-

cują latami, a Medisensonic zy-
skał ją w bardzo krótkim czasie. 
Co o tym zadecydowało? 
      Unikatowe rozwiązania do bez-
inwazyjnej diagnostyki medycznej i 

stomatologicznej z wykorzystaniem 

technik mikrofalowych, wyróżniają 
nas  w  branży MedTech i mają 
wpływ na rozpoznawalność Medi-
sensonic na krajowym i globalnym 

rynku. Nasza firma specjalizuje się 
w opracowaniu urządzeń z zastoso-
waniem mikroradarowych techno-

logii, które umożliwiają bezpieczną 
i bezkontaktową detekcję ruchu 
ciała i kończyn, pomiaru akcji od-
dechowej i rytmu serca,  przepływu 

krwi w naczyniach oraz innych 

parametrów życiowych. Innowacyj-
ne produkty opracowuje interdy-

scyplinarny zespół wybitnych spe-
cjalistów. Działamy dopiero od 
trzech lat, ale realizujemy niezwy-

kle ambitne projekty badawczo-

rozwojowe  w skali europejskiej i 

światowej,  które  rewolucjonizują 
różne obszary diagnostyczno-

terapeutyczne. To zapewnia nam 

coraz większą rozpoznawalność w 
kraju i zagranicą, a także budowa-
nie naszej marki pod szyldem Me-

disensonic. 

      Skompletowanie zespołu eks-
pertów w dziedzinie technik mi-
krofalowych było wyzwaniem dla 
młodego, technologicznego star-
tupu? 
      Zaczęło się zupełnie inaczej. 
Można powiedzieć, że zadecydował 
o tym szczęśliwy zbieg okoliczno-
ści. Kilka lat temu, przy okazji biz-
nesowych spotkań, poznałem prof. 
Zenona Szczepaniaka, jednego z 

najlepszych w kraju specjalistów w 
dziedzinie technik mikrofalowych, 

którego wiedza zrobiła na mnie 
ogromne wrażenie. Postanowiliśmy 
wspólnie założyć startup technolo-
giczny, aby połączyć moje do-
świadczenie biznesowe z jego wy-
jątkowymi kompetencjami. Wkrót-
ce dołączył do nas Andrzej Trzna-
del, który od wielu lat  z sukcesem 

zajmuje się prowadzeniem inwesty-

cji venture capital w sektorze me-

dycznym i tak powstała spółka Me-
disensenic.  Nasz zespół, złożony z 
niezwykle kreatywnych inżynie-
rów, informatyków, programistów, 
konsultantów krajowych, medy-
ków, obdarzonych fantastycznymi 
pomysłami, zaczął się szybko roz-
rastać i obecnie firma zatrudnia 40 
specjalistów. Dodatkowo współpra-
cujemy jeszcze z wieloma eksperta-

mi zewnętrznymi.  Z tak interdy-

scyplinarnym zespołem mamy 
ogromny potencjał do tworzenia 
unikatowych technologii i wyro-

bów do diagnostyki medyczno-

terapeutycznej. Nasze produk-

ty  budzą zainteresowanie inwesto-
rów z branży MedTech 
oraz  potencjalnych partnerów biz-
nesowych i dystrybutorów zarówno 
w kraju jak i zagranicą. Kontaktują 
się z nami zarówno duże firmy z 
krajów azjatyckich i europejskich 
jak również redakcje zagranicznych 
periodyków medycznych, co świad-
czy o naszej rozpoznawalności. 
      W jaki sposób informacje o 
innowacyjnych rozwiązaniach 
spółki docierają do potencjalnych 
partnerów i redakcji, skoro tych 
produktów nie ma jeszcze na ryn-
ku? 
      Sam chciałbym to wiedzieć. 
Nasze produkty do bezinwazyjnej 

diagnostyki medycznej i stomatolo-

gicznej przechodzą kompleksowe 

Nie boimy się wielkich wyzwań 
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badania kliniczne. Wydaje mi się, 
że informacje o technologiach dia-
gnostyczno-terapeutycznych  spółki 
zainteresowani czerpią z naszej 
strony internetowej. A może rów-
nież z imprez targowych w kraju i 
zagranicą, albo z konferencji w 
których zaczynamy coraz aktywniej 
uczestniczyć. Jedna z najbliższych 
to Środkowoeuropejskie Forum 
Technologiczne, organizowane we 

Wrocławiu pod auspicjami Komisji 
Europejskiej, a kolejna w listopa-

dzie podczas IX Polskiego Kongre-

su Przedsiębiorczości, gdzie będę 
jednym z prelegentów w panelu 
poświęconym technologiom me-
dycznym.  Jesteśmy zapraszani 
przez organizatorów do udziału w 
tych wydarzeniach, a nasze produk-

ty są nominowane do nagród w 
czterech odrębnych konkursach 
mimo, że nie ma ich jeszcze w ob-
rocie.  Wkrótce planujemy kampa-

nię promocyjną sensorycznego ma-
teraca SOREST do diagnostyki 

zaburzeń snu z funkcją terapeutycz-
ną, który jeszcze w tym roku za-
mierzamy wprowadzić na rynek, 
jeśli  oczywiście nie przeszkodzi 
nam w tym wojna ani covid.    

      Jakie zalety ma ten materac? 
      Jest to innowacyjne urządzenie, 
które spowoduje przełom w dia-
gnostyce i terapii bezdechu senne-

go. Bagatelizowane i nieleczone 

schorzenie może prowadzić 
do  powstania poważnych i prze-
wlekłych chorób m.in.: udaru, za-
burzeń rytmu i niewydolności ser-
ca, nadciśnienia tętniczego, cukrzy-
cy, depresji, a także problemów z 
potencją. Materac SORSET jest 
wyposażony w niewidoczną powło-
kę sensorów najnowszej generacji, 
mikrofony, mikroradary śledzące 
ruchy klatki piersiowej,  co umożli-
wia stałe monitorowanie jakości 

snu, szczególnie fazy chrapania i 
bezdechu. Po ich wykryciu, dzięki 
wbudowanemu mechanizmowi, 

stymuluje zmianę pozycji ciała 
śpiącego, która ułatwia mu złapa-
nie powietrza i ograniczenie  chra-

pania oraz przerwanie występują-
cego bezdechu. Materac nie tylko 

usprawnia długoterminowe lecze-
nie, ale także gwarantuje bezpie-
czeństwo, które jest kluczowe dla 
osób cierpiących na to groźne 
schorzenie. Do korzystania z ma-

teraca potrzebny jest jedynie stan-

dardowy smartfon z Bluetooth, a 

aplikacja działa zarówno w środo-
wisku Android, jak i iOS. 

      Jakie jeszcze produkty firmy 

Medisensonic oprócz  sensorycz-

nego materaca  znajdą się nie-
bawem na rynku? 
      Po zakończeniu wszystkich 
badań klinicznych wprowadzimy 
na rynek urządzenie stomatolo-
giczne do pomiaru i oceny prze-

pływu  krwi w miazdze zębowej, 
pozwalające na ocenę żywotności 
zębów. Takie badanie prowadzi 
się obecnie przy użyciu  przepły-
womierza laserowego, który jest 
bardzo drogi i skomplikowany w 

użytkowaniu.  Do przeprowadze-

nia badania w bardzo małym 
obiekcie, jakim jest tkanka miazgi 

zęba, technika mikrofalowa  jest 

znacznie bardziej precyzyjna i 

skuteczniejsza w porównaniu z 
laserową. W następnej kolejności 
będziemy wprowadzać ciśnienio-
mierz przeznaczony do ciągłego i 
bezinwazyjnego pomiaru ciśnienia 
krwi bez potrzeby użycia niewy-
godnego pompowanego mankietu. 

Będą w nim zastosowane miniatu-
rowe i wygodne w noszeniu senso-

ry biopotencjałów, mierzących 
elektryczny impuls związany z ak-
tywnością serca  oraz multispektral-

ny sensor pulsu i saturacji.   

      W jakie jeszcze projekty an-

gażują się zespoły badawczo – 

rozwojowe w spółce? 
     Obecnie w firmie trwają też 
prace nad rozwojem do 9 poziomu 

gotowości technologicznej automa-
tycznego skanera do diagnozowa-

nia jamy ustnej. Kupiliśmy 100 
proc. udziałów w spółce, która tę 
technologią zainicjowała i teraz 
wspólnie kontynuujemy te działa-
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nia. Pracujemy też 
nad  stworzeniem glukometru do 

całkowicie bezinwazyjnego pomia-
ru poziomu cukru we krwi, czyli 

bez nakłuwania. Użyte zostaną w 
nim innowacyjne mikrofalowe 

techniki pomiarowe. Zespoły ba-
dawczo – rozwojowe zaangażowa-
ne są jeszcze w inne ambitne pro-
jekty, wykorzystujące pomysły 
prof. Zenona Szczepaniaka wybit-

nego specjalisty w dziedzinie tech-

nik mikrofalowych, stosowanych w 

diagnostyce medycznej oraz innych 

ekspertów naukowych.  Każdy 

wnosi swój intelektualny wkład w 
działania spółki, swoją profesjonal-
ną wiedzę, kompetencje  i doświad-
czenie. Jesteśmy jedną z niewielu 
firm w Europie jak i na świecie, 
która łączy fizykę z medycyną w 
obszarze fal elektromagnetycznych, 

czyli mikrofal, które mają szerokie 
zastosowanie medyczne w bardzo 

dużych urządzeniach. My postano-
wiliśmy je zminiaturyzować i wy-
korzystać do pomiaru parametrów 
życiowych. Przed tymi technologia-
mi jest ogromna przyszłość w dia-
gnostyce medycznej i stomatolo-

gicznej, dlatego pracujemy inten-

sywnie nad ich rozwojem. Nie boi-

my się wielkich wyzwań. Wkrótce 
przekształcimy się w spółkę akcyj-
ną i myślimy już o wejściu na New 
Connect, żeby pozyskać od inwe-
storów dodatkowe fundusze na dal-
szą realizację przełomowych tech-
nologii. 

Rozmawiała 

Jolanta Czudak  

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Polskie ciepłownictwo bez 
zmartwień o ceny i dostępność 
węgla? Bez balastu związanego z 
kosztami uprawnień do emisji 
CO2? Pomysłów na miejskie 
ogrzewanie bez paliw kopalnych 

nie brakuje, a dwa z nich docze-

kały się realizacji. Czy jest szansa 
na więcej? 
      Sytuacji polskiego ciepłownic-
twa, zwłaszcza tego samorządowe-
go w małych i średnich miastach, 
nie trzeba diagnozować. Ta diagno-
za jest znana od lat: uzależ-
nienie od węgla, brak pie-
niędzy na inwestycje oraz 
domyślny kierunek trans-
formacji energetycznej z 

gazem ziemnym jako pali-

wem przejściowym w roli 
głównej. 
      Ostatnie kilka kwarta-

łów wywróciło całą ener-
getykę do góry nogami, co 
postawiło komunalne cie-
płownictwo w jeszcze trud-
niejszej sytuacji. Proble-

mem stały się nie tylko 
ceny węgla, ale również 
jego dostępność. Do tego 
bardzo wysoki koszt 

uprawnień do emisji CO2 
oraz kiepskie perspektywy 

gazu ziemnego, który ze 

swego rodzaju dźwigni transforma-
cji stał się największym energetycz-
nym problemem Unii Europejskiej. 

Transformacja 

w czasach kryzysu 
      Jak wobec tego przeprowadzić 
transformację ciepłownictwa w 
sytuacji, gdy przed tegorocznym 

sezonem grzewczym podstawowym 

problemem było przede wszystkim 
to, czy ciepło w ogóle popłynie do 
odbiorców? A jeśli popłynie, to czy 
ludzi będzie stać na jego zakup? 

Zmasowana akcja importu węgla z 

innych kierunków niż Rosja przez 
PGE i Węglokoks, gwarancje pań-
stwowych banków dla spółek cie-
płowniczych na zakup paliwa oraz 
rekompensaty dla wytwórców cie-
pła na pokrycie kosztów powyżej 
cen ustalonych w rządowej ustawie 
mrożącej ceny ciepła sieciowego 
dla gospodarstw domowych – to 

ratunkowe działania rządu na sezon 
grzewczy 2022/2023. 

      Co będzie dalej? Bez konse-
kwentnej strategii państwa i ogrom-
nych pieniędzy na inwestycje w 

Polskie miasta zamiast węgla mogą 
ogrzać pompy ciepła i biometan 
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      „Tylko my sami powinniśmy 
być obrońcami i strażnikami 
praw, wolności, własno-
ści”.  Stanisław Staszic 
      Wolność, własność, praworząd-
ność, bezpieczeństwo – oto funda-

menty bytu narodu i państwa. Po-
myślna przyszłość wymaga, by 
obywatele, organizacje społeczne, 
instytucje państwowe, rząd i samo-
rządy stanowili organizm, w któ-
rym energia i pomysły jednostek są 
wykorzystywane, a działania 
wspólnotowe wspierane. Suma 
efektów pracy wspólnoty jaką sta-
nowi społeczeństwo zdecyduje o 
biologicznej, kulturowej i politycz-

nej przyszłości narodu i państwa. 
      Ludzie przedsiębiorczy, mikro, 
mali i samo zatrudnieni, pominięci 
i wykluczeni przez rządzących, 
których jest w Polsce ponad dwa 
miliony są grupą społeczną, której 
wkład pracy, talent, inwencja, od-
waga powinny rozstrzygać o tempie 
rozwoju gospodarczego i miejscu 

Polski w świecie. 
      Przez ponad trzydzieści lat wol-
nej Polski nie dokonano aktu upod-

miotowienia polskiej klasy średniej 
poprzez stworzenie ustawowych 

ram prawnych i organizacyjnych do 

wyłonienia reprezentacji tego śro-
dowiska, nadania jej stosownych 

kompetencji wobec władz politycz-
nych, samorządowych, organizacji 
pożytku publicznego i mediów. 
      Dziś przedsiębiorczy Polak, 
zapewniający państwu wpływy do 
budżetu, podejmujący ryzyko co-
dziennej walki o los rodziny i pra-

cowników to wielki społeczny nie-
mowa. Mówią za niego politycy, 
choć nie wiedzą czym jest auten-
tyczna odpowiedzialność w gospo-
darce. 

      Konsekwencją braku ogólno-
polskiej organizacji, wykluczenia 

najbardziej przedsiębiorczych Pola-
ków z życia gospodarczego jest 
łamanie konstytucyjnego prawa do 
wolności, własności, praworządno-
ści i bezpieczeństwa. Triumfuje zło, 
partyjniactwo, niekompetencja, 

prywata, nepotyzm, biurokracja i 

korupcja. 

      Młode Polki i Polacy nie widzą 
dla siebie perspektyw w ojczyźnie 
– emigrują, za granicą zakładają 
rodziny. Zanika tradycja „z ojca na 
syna” – budowania i przejmowania 

firm przez młode pokolenie. Dzieci 
i wnuki widzą jedynie próżny wysi-
łek starszych i brak perspektyw dla 
siebie. 

      W efekcie Polska karleje demo-

graficznie. W ciągu najbliższych 
dwóch, trzech dziesięcioleci ubę-
dzie nas ponad pięć milionów. Sta-
niemy się społeczeństwem starców 
– ze wszystkimi tego wieku proble-

mami, w tym nieograniczonym 

otwarciem na imigrantów. 
      My, Przedsiębiorczy Polacy 
widzimy, że relatywnie jest coraz 
mniej polskiej własności w gospo-
darce. W podstępny sposób wyku-
pywana jest ziemia i dochodowe 

gospodarstwa rolne przez obcokra-

jowców. Tam, gdzie wysoka ren-
towność, to znaczy w handlu, prze-
myśle, usługach transportowo-

logistycznych, od dawna dominuje 

kapitał zagraniczny. 
      Brakuje prawdziwej wolności 
gospodarczej. To zagraniczne firmy 

dyktują nam warunki kupna i sprze-
daży. To państwowe monopole, jak 
te w energetyce narzucają cenę 
prądu. Upadają, bankrutują polskie 
sklepy, polskie małe i średnie fir-
my. Banki nawet jeśli są formalnie 
w polskich rękach prowadzą polity-
kę pod dyktando międzynarodowej 
finansjery, sprzeczną z interesem 
polskich przedsiębiorców. 
      Konsekwentnie realizowana jest 

strategia przejmowania władzy i 

Ciąg dalszy ze s.1 

Manifest 

przedsiębiorczych Polaków 

kolejnych latach będą pewnie po-
trzebne kolejne awaryjne i doraźne 
działania. Tymczasem zaprezento-
wany pod koniec maja przez Mini-

sterstwo Klimatu i Środowiska pro-
jekt „Strategii dla ciepłownictwa 
do roku 2030 z perspektywą do 
2040 r.” podtrzymuje scenariusz 

transformacji opartej przede 

wszystkim na gazie. 

      Z kolei perspektywy dla finan-

sów publicznych są mało optymi-
styczne, bo w obliczu gospodarczej 

recesji państwo bierze na siebie 

dźwiganie kosztów związanych z 
łagodzeniem kryzysu energetyczne-
go, choć ledwo co zaciągało długi 
na ratowanie gospodarki w pande-

micznych lockdownach. Do tego 

dochodzą koszty wprowadzonych 
w minionych latach transferów so-
cjalnych i zablokowany dostęp do 
nowych środków unijnych z powo-
du sporu z Komisją Europejską o 
zasady praworządności.  Tomasz 

Elżbieciak 

      Kro próbuje przecierać alter-
natywne ścieżki? Jak wyglądają 

ciepłownie przyszłości? Czy efekt 
uświęca finansowe środki? O tym 

w dalszej części artykułu na portalu 
WysokieNapiecie.pl    LINK: 

https://wysokienapiecie.pl/77767-

polskie-miasta-zamiast-wegla-moga

-ogrzac-pompy-ciepla-i-biometan/

#dalej 

 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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kontroli właścicielskiej w polskich 
przedsiębiorstwach, szpitalach, 
jednostkach usługowych, mediach 
przez upartyjnione instytucje i fir-

my państwowe – co oznacza wy-

właszczanie Polaków. 
      Zamiast tworzyć warunki, za-
chęty, ulgi podatkowe i inwestycyj-
ne dla polskich i polonijnych przed-

siębiorców chcących budować i 

inwestować w ojczyźnie, rząd buń-
czucznie propaguje i co gorsza 

przystępuje do realizacji kosztow-
nych przedsięwzięć infrastruktural-
nych o wątpliwej przydatności. 

Andrzej Stępniewski od wielu lat zabiega o powołanie 
Powszechnego Samorządu Gospodarczego 



str. 56               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl          Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r. 

Polska potrzebuje nowej strategii 

gospodarczej dzięki inwestycjom 
prywatnym wspieranym przez pań-
stwo. Tymczasem działania rządu 
idą w przeciwnym kierunku. 
      Pandemia i kryzys gospodarczy 

ukazały brak skutecznego prawa 
strzegącego porządku publicznego 
oraz bezpieczeństwa narodu. Nie-
zdolność rządzących do podejmo-
wania odpowiedzialnych decyzji – 

trudnych, stanowczych ale niezbęd-
nych, jak stan wyjątkowy jest tego 
niezbitym dowodem. Igra się ze 
zdrowiem i życiem Polaków, co 
miało miejsce przy podejmowaniu 
decyzji o terminie wyborów, orga-
nizacji służby zdrowia, zakupach 
sprzętu medycznego i innych. 
      To dowody, że praworządność i 
bezpieczeństwo pierwsi gwałcą 
właśnie rządzący, zamiast dawać 
dobry przykład. To oni następnie 
przymykają oko i dają przyzwole-
nie do działania cwaniakom, oszu-
stom, malwersantom. Kryzys stał 
się okazją dla wybranych „do urzą-
dzania się”. W majestacie prawa, 
pod pretekstem wprowadzania obo-

strzeń jednych pozbawia się dorob-
ku życia i przejmuje ich majątek za 
bezcen, a inni korzystają z okazji. 
Jesteśmy świadkami procesu 
„uwłaszczenia przez wywłaszcze-
nie”. 
      Czas powiedzieć – dość. Czas, 

by wielki społeczny niemowa – 

wolne polskie organizacje społecz-
ne i gospodarcze – przemówiły 
wspólnie. Trzeba  wyrwać się z 
niemocy, myślenia, że mały musi 
milczeć. Przeciwnie. Mali muszą 
więcej, muszą się zjednoczyć, prze-
mówić i stać się obrońcami i straż-
nikami swojego losu, narodu i pań-
stwa. 

      Żądaliśmy przywrócenia do 
życia mocą ustawy Powszechnego 
Samorządu Gospodarczego (PSG) 
– instytucji zrzeszającej i wyrażają-
cej interesy wszystkich przedsię-
biorczych Polaków, w tym mikro, 
małych i samo zatrudnionych, po-
miniętych i wykluczonych przez 
rządzących. 
      Dziś są już łamane powszechnie 
prawa wolności obywatelskich, 
planowane są kolejne ustawy, które 
nie tylko łamią obowiązującą Kon-
stytucję RP. Przygotowywany jest 
rządowy Projekt ustawy o ochronie 
ludności oraz o stanie klęski żywio-
łowej. 
      Ruch społeczny PSG dziś roz-
poczyna naprawę ustroju państwa 
od Integracji wszystkich środowisk 
społecznych i gospodarczych, któ-
rym droga jest wolność , w tym 
wolność gospodarowania. 
Zapraszamy do integracji wszyst-

kich członków Organizacji społecz-
nych, obywatelskich, pracowników, 

urzędników, naukowców, nauczy-
cieli, lekarzy, prawników, przedsię-
biorców, właścicieli małych i śred-
nich firm, ludzi dobrej woli, którzy 
z troską patrzą, jak frymarczy się 
losem Polski, dezinformuje społe-
czeństwo, sprawy ważne spycha na 
plan dalszy a opinii publicznej na-

rzuca tematy zastępcze. 
      Naszym celem dziś jest stwo-
rzenie szerszego Ruchu społeczno – 

gospodarczego, który zrealizuje 
postulaty środowisk społecznych i 
gospodarczych, których wolności 
obywatelskie zostały na przestrzeni 
ostatnich lat złamane. 
      Stwórzmy Deklarację Progra-
mową Nowego Ruchu społeczno – 

gospodarczego, której założenia 
będziemy konsekwentnie realizo-
wać i nie spoczniemy aż parlament 
Rzeczypospolitej Polskiej zacznie 

uchwalać ustawy, których przepisy 
będą zgodne z ideałami narodu 
naprawdę wolnego, w tym ustawę o 
Powszechnym Samorządzie Gospo-
darczym. 

      Warszawa, 20 listopada 2022 r. 

 

Redaktor 

 

                    Więcej na: https://
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      Pomorski Uniwersytet Me-

dyczny w Szczecinie oraz Uni-

wersytet Medyczny w Lublinie 

dołączają w tym roku akade-
mickim do grona uczelni w 

Polsce, których studenci mają 
obowiązkowe zajęcia z lecze-
nia żywieniowego. Od dwóch 
lat są one prowadzone na 
Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym, a od roku na Ślą-
skim Uniwersytecie Medycz-

nym. Edukacja w tym obsza-

rze wychodzi naprzeciw po-

trzebom środowiska medycz-
nego i pacjentów. Większości 
medyków brakuje wiedzy, jak 
prowadzić opiekę żywieniową, 
a 80% pacjentów nie otrzymu-
je zalecanego im leczenia ży-
wieniowego. 

      Nowatorski, akademicki 

program żywieniowy został wła-
śnie wprowadzony na dwie ko-
lejne uczelnie, co oznacza, że 
już cztery uniwersytety medycz-
ne w Polsce mają zajęcia z le-
czenia żywieniowego w swoim 
sylabusie. Ich absolwenci będą 
potrafili wykonać ocenę stanu 
odżywienia pacjenta, zainicjo-
wać interwencję żywieniową, 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Leczenie żywieniowe w programie zajęć 
czterech uczelni medycznych 
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np. zakwalifikować chorego do 
żywienia dojelitowego czy ob-
służyć PEGa (gastrostomię 
umożliwiającą podanie pokarmu 
do żołądka). To ważne i po-
trzebne umiejętności biorąc pod 
uwagę, że ponad 30% pacjen-
tów w Polsce jest niedożywio-
nych już podczas przyjęcia do 
szpitala, a ten stan pogłębia się 

u dalszych 20-30% w trakcie 

hospitalizacji.  

      Dodatkowo, aż 80% pacjen-
tów nie otrzymuje zalecanego 
im leczenia żywieniowego, co 
ma negatywny wpływ na wyniki 
zastosowanej u nich terapii. 

Właściwego leczenia żywienio-
wego potrzebują m.in. chorzy 
onkologiczni, neurologiczni (np. 

po udarze mózgu), z chorobami 

układu pokarmowego czy nie-
wydolnością nerek. 
      Inicjatorem programu jest 

Fundacja Nutricia, od ćwierć 
wieku zajmująca się edukacją w 
zakresie żywienia. Chcąc przy-
czynić się do zwiększania świa-
domości przyszłej kadry me-
dycznej na temat roli odpowied-

Warsztaty na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 



str. 58               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl           Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r. 

niego żywienia w procesie le-
czenia, w 2020 roku Fundacja 

uruchomiła specjalny grant. W 
jego ramach uczelnie otrzymują 
wsparcie w procesie dydaktycz-

nym, obejmującym leczenie ży-
wieniowe zarówno pacjentów 
dorosłych, jak i dzieci, w szcze-
gólności na oddziałach interni-
stycznym i chirurgicznym.   

Dobre oceny i 

kompleksowe podejście 
      Nie mieliśmy cienia wątpli-
wości co do zasadności posze-
rzenia sylabusa.Prawidłowy 
stan odżywienia jest bowiem 
podstawą dobrego funkcjonowa-
nia pacjenta, jego szybkiego 

powrotu do zdrowia, zmniejsze-

nia ryzyka wystąpienia chorób 
wewnątrzszpitalnych, krótszej 
rekonwalescencji oraz hospitali-

zacji – komentujedr hab. And-

rea Horvath, pełnomocnik rek-
tora ds. programów kształcenia 
Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Stołeczna uczelnia 
jako pierwsza w Polsce wdroży-
ła 2 lata temu akademicki pro-
gram  

żywieniowy. Zbiera on wiele 
pozytywnych opinii, czego do-

wodzą wyniki anonimowej an-
kiety przeprowadzonej w tym 

roku wśród 124 studentów 
WUM, uczestników zajęć. Aż 
97% ankietowanych zadeklaro-

wało, że poszerzyły one ich wie-
dzę, 87% oceniło organizację 
jako bardzo dobrą, a według 
67% na studiach powinno być 
więcej tego rodzaju za-
jęć.Aktualnie są one prowadzo-
ne w kilku klinikach WUM. Po-

dobnie będzie to wyglądało na 
Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie i Pomorskim Uniwer-

sytecie Medycznym w Szczeci-

nie, gdzie zajęcia mają obywać 
się odpowiednio – w 3 klinikach 

i 3 wydziałach uczelni. 
      Na Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym, największej uczel-
ni medycznej w kraju, która rok 

temu przystąpiła do programu, 
edukację w tym obszarze od 
początku wprowadzono na 
wszystkich pięciu wydziałach. 
      Jesteśmy dumni z tego, że 
jako pierwsi postawiliśmy na 
kompleksowe i holistyczne po-

dejście do edukacji studentów w 
zakresie żywienia. Jeśli wiedzę 
na ten temat będzie posiadać 
zarówno lekarz, pielęgniarka, 
jak i farmaceuta, to mamy pew-

ność, że pacjent otrzyma właści-
we wsparcie żywieniowe na każ-
dym etapie leczenia, co przynie-

sie najlepsze efekty – mówi 
prof. Jerzy Stojko, prorektor do 

spraw studiów i studentów Ślą-
skiego Uniwersytetu Medyczne-

go.W pierwszym roku akade-

mickim (2021/2022) na ŚUM 
zrealizowano w sumie 1266 go-

dzin dydaktycznych zajęć, które 
zostały poprowadzone przez 45 
wykładowców,  a udział wzięło 
w nich 3644 studentów. 

Nauka 

praktycznych umiejętności 
      Pracownie, w których pro-
wadzone są zajęcia, w ramach 
udziału w programie zostają 
wyposażone w niezbędny sprzęt 
medyczny. Fundacja Nutricia 

użycza każdej uczelni m.in. fan-
tomy do nauki żywienia dojeli-
towego imitujące osobę dorosłą 
i dziecko (studenci uczą się na 
nich zakładania sondy nosowo-

żołądkowej i obsługi gastrosto-
mii), profesjonalny analizator 

składu ciała czy symulator od-
czuć starczych. 
      Zajęcia praktyczne z wyko-
rzystaniem fantomów pozwolą 
studentom ćwiczyć wdrażanie 
różnych metod podaży żywienia 
dojelitowego. Jestem przekona-

ny, że warsztatowa forma nie 
tylko uatrakcyjni ich przebieg, 

ale przede wszystkim podniesie 

poziom merytoryczny. A to 

zwiększa szanse, że opieka ży-
wieniowa rzeczywiście stanie się 
integralnym elementem opieki 

zdrowotnej, na czym najbardziej 

nam zależy – mówi prof. Prze-

mysław Matras, prezes Polskie-

go Towarzystwa Żywienia Kli-
nicznego, z Klinicznego Oddzia-

łu Chirurgii Ogólnej i Leczenia 
Żywieniowego SPSK4 Lublin, 
Kierownik Zakładu Żywienia 
Klinicznego Uniwersytetu Me-

dycznego w Lublinie, na której 
to uczelniprogram rusza w tym 

roku akademickim. 

      Warsztaty z leczenia żywie-
niowego dla studentów wszyst-
kich kierunków były już wcze-
śniej prowadzone na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym. 

Miały one jednak charakter po-
jedynczych zajęć. Dość szybko 
okazało się, że zainteresowanie 
nauką praktycznych umiejętno-
ści w tym obszarze jest znacznie 
większe.   
      Bez żywienia nie ma lecze-
nia, dlatego wiedzieliśmy, że 
chcemy rozwijać na naszej 
uczelni edukację w zakresie le-
czenia żywieniowego. Grant 
przyznawany przez Fundację 
Nutricia zainspirował nas do 
tego, aby zajęcia na stałe weszły 
do sylabusa, a indywidualny 

charakter zaoferowanego 

wsparcia umożliwił realizację 
programu skrojonego do na-

szych potrzeb – mówi prof. Ewa 

Stachowska, kierownik Katedry 

i Zakładu Żywienia Człowieka i 
Metabolomiki PUM w Szczeci-

nie.  

      Uczelnie biorące udział w 
programie deklarują, że mają w 
planach rozszerzanie zajęć na 
wszystkie swoje wydziały mery-
toryczne. Jest to spójne z inten-
cją inicjatorów grantu, którzy 
nie ustają w rekrutowaniu pozo-
stałych uniwersytetów medycz-
nych, by przyłączyły się do pro-
gramu. 
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      Nauki biblijne, biologia 

medyczna, nauki o rodzinie, 

ochrona dziedzictwa i konser-

wacja – to wybrane nowe dys-

cypliny naukowe, które znajdą 
się w obowiązującej od naj-
bliższego piątku klasyfikacji w 
znowelizowanym rozporządze-
niu ministra edukacji i nauki, 

dotyczącym dziedzin i dyscy-
plin naukowych. Oznacza to, 

że od piątku będzie 56 dyscy-
plin w 10 dziedzinach nauki i 

sztuki. Do tej pory było 47 
dyscyplin i 8 dziedzin. 

      W rozporządzenia wyodręb-
niono następujące nowe dyscy-
pliny naukowe: etnologia i an-

tropologia oraz polonistyka w 

dziedzinie nauk humanistycz-

nych; inżynieria bezpieczeństwa 
oraz ochrona dziedzictwa i kon-

serwacja zabytków w dziedzinie 
nauk inżynieryjno-technicznych; 

biologia medyczna w dziedzinie 

nauk medycznych i nauk o zdro-

wiu, stosunki międzynarodowe 
w dziedzinie nauk społecznych; 
biotechnologia w dziedzinie na-

uk ścisłych i przyrodniczych, a 

także nauki biblijne w dziedzi-
nie nauk teologicznych. 

      Wyodrębniono też dziedzinę 
nauk o rodzinie w nowo utwo-

rzonej dyscyplinie naukowej 

nauka o rodzinie, a także dzie-
dzinę nauk weterynaryjnych, 
obejmującej dyscyplinę nauko-
wą weterynaria (która należała 
do dziedziny nauk rolniczych). 

Zmieniono też nazwę dyscypli-
ny naukowej inżynieria lądowa i 
transport na inżynieria lądowa, 
geodezja i transport. 

      W uzasadnieniu rozporzą-
dzenia czytamy, że zmiany w 

 

Wchodzi w życie znowelizowane 
rozporządzenie o dyscyplinach naukowych 
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podziale dziedzin i dyscyplin 

wynikają z tego, że do resortu 
kierowane były wskazujące na 
taką potrzebę wnioski przedsta-
wicieli środowiska akademickie-
go, a także ministrów kierują-
cych poszczególnymi działami 
administracji rządowej. 
„Proponowane rozwiązania 
przyczynią się (…) do stworze-
nia bardziej sprzyjających wa-
runków do rozwoju badań nau-
kowych w Polsce, w szczególno-
ści w nowo utworzonych dzie-
dzinach nauki i dyscyplinach 

naukowych” – podkreślono w 
uzasadnieniu. 

      Zaznaczono, że utworzenie 
nowych dyscyplin naukowych 

umożliwi w kolejnych latach 
przeprowadzanie bardziej efek-

tywnej i adekwatnej do potrzeb 

środowiska naukowego ewalua-

cji, a w następstwie – nadawanie 

stopni naukowych i prowadzenie 

kształcenia w szkole doktorskiej 
w ramach tych dyscyplin. 

      „Utworzenie nowych dyscy-
plin pozwoli także na prowadze-
nie studiów na kierunkach, któ-
rych efekty uczenia się będą mo-
gły być przypisane do nich, a 
także będzie miało wpływ na 
możliwość przystępowania przez 
uczelnie do konkursów w ra-
mach programów Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Ba-

dawcza i Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości” – czytamy w uza-

sadnieniu.  

      Nową klasyfikację dziedzin i 
dyscyplin naukowych negatyw-

nie oceniła już w lipcu Rada 
Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Organ ten zaapelo-
wał o wstrzymanie wprowadze-

nia w życie proponowanych 
zmian i przeprowadzenie analizy 

oraz wymianę opinii z przedsta-
wicielskimi organami środowi-
ska naukowego. RGNiSW przy-

pomniała, że wśród założeń re-
formy nauki i szkolnictwa wyż-
szego było dążenie do wyraźne-
go zmniejszenia liczby dziedzin 

i dyscyplin nauki – zgodnie z 

rozwiązaniami OECD. Dodano, 
że niezrozumiałe jest modyfiko-
wanie listy dyscyplin przed opu-

blikowaniem i wszechstronną 
analizą danych niedawno zakoń-
czonej ewaluacji jakości działal-
ności naukowej. 
(PAP. 
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      Studenci weterynarii w 

Lublinie będą ćwiczyć umie-
jętności praktyczne na fanto-
mach zwierząt, m.in. krowy, 
konia i psów, w ramach utwo-
rzonej Pracowni Umiejętności 
Klinicznych na Uniwersytecie 

Przyrodniczym. 1,6 mln zł na 
inwestycję pochodzi z grantu 
resortu edukacji. 
      Minister edukacji i nauki 

Przemysław Czarnek w liście 
skierowanym do uczestników 
otwarcia Pracowni Umiejętności 
Klinicznych przy UP w Lublinie 

przypomniał, że Wydział Medy-
cyny Weterynaryjnej od niemal 

ośmiu dekad kształci wybitnych 
naukowców, a także wysoko 
wykwalifikowane kadry dla pol-

skiej weterynarii. 

      „Trudno przecenić rolę, jaką 
ta jednostka odgrywa w prowa-

dzeniu prac naukowo-

badawczych, jak również w upo-
wszechnianiu wiedzy m.in. z 

zakresu chorób zwierząt, ich 
leczenia czy profilaktyki. Jestem 

pewien, że wszelkie działania 
pracowników wydziału (…) wy-
wierają niepośredni wpływ na 
kształt współczesnej praktyki 
lekarsko-weterynaryjnej” – 

stwierdził Czarnek w liście od-
czytanym przez jego doradcę 
społecznego Marka Konieczne-
go. 

      Szef MEiN wyraził nadzieję, 
że dzięki powstaniu Pracowni 
Umiejętności Klinicznych 
„zarówno pracownicy wydziału, 
jak i studenci zyskują dogodną 
przestrzeń do doskonalenia 

praktycznych umiejętności, a 
także prowadzenia zaawansowa-
nych prac rozwojowych w ob-

szarze medycyny weterynaryj-

nej”. 
      Podczas poniedziałkowej 
inauguracji pracowni rektor Uni-

wersytetu Przyrodniczego prof. 

Krzysztof Kowalczyk podkre-

ślił, że od 1944 r. Wydział Me-
dycyny Weterynaryjnej świad-
czy usługi nie tylko edukacyjne, 
ale również lecznicze. 
      „Inwestycja ta służy temu, 
by jeszcze bardziej doskonale 

kształcić studentów, by uniknąć 
tego pierwszego stresu kontaktu 

z pacjentem, jakim są zwierzęta, 
by nauczyć ich tego wszystkiego 
co najlepsze, powtarzając nie-
kiedy czynności kilka razy tak, 
by wykonywać je perfekcyjnie” 

Studenci weterynarii 

będą ćwiczyć na fantomach 
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– zwrócił uwagę rektor UP w 
Lublinie. 

      Dziekan Wydziału Medycy-
ny Weterynaryjnej UP w Lubli-

nie prof. Iwona Puzio wyjaśniła 
w rozmowie z dziennikarzami, 

że w Pracowni Umiejętności 
Klinicznych studenci będą mo-
gli przy pomocy fantomów, sy-
mulatorów nabywać umiejętno-
ści praktyczne pod nadzorem 
nauczycieli akademickich. 

      „To również eliminacja stre-
su dla studenta, bo wykonanie 

czynności na żywym zwierzęciu 
w obecności lekarza, nauczycie-
la akademickiego, często właści-
ciela, jest bardzo dużym stresem 
dla studentów” – zwróciła uwa-
gę prof. Puzio. Poinformowała, 

że ponad 1,6 mln zł na realizację 
inwestycji pochodzi z grantu 

resortu nauki. 

      Wśród kilkudziesięciu fanto-
mów są m.in. tzw. krowy poro-
dowe, na których można imito-
wać poród, czy koń porodowy 
służący m.in. do badania per 
rectum. 

      „Mamy też fantomy do za-
kładania wkłuć dożylnych czy 
głowy zwierząt do intubacji. Są 
również fantomy do reanimacji, 
do unasieniania krów, do okre-
ślania faz ciąży u krowy czy 
klaczy. Jest sztuczna skóra, na 
której studenci mogą uczyć się 
szycia” – przekazała dziekan, 
dodając, że na weterynarii 

kształci się około 900 studen-
tów. 
      W roku akademickim 

2022/2023 na Uniwersytecie 

Przyrodniczym na 46 kierun-

kach studiów i 22 specjalno-
ściach studiuje łącznie ponad 
7,1 tys. osób, z czego od paź-
dziernika br. naukę na pierw-
szym roku rozpoczęło około 2,3 
tys. studentów. 
      PAP – Nauka w Polsce 
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      Prezes Stowarzyszenia 

Chirurgów Okulistów Pol-
skich, prorektor ds. umię-
dzynarodowienia, cyfryza-

cji i promocji prof. dr hab. 

Robert Rejdak był gościem 
honorowym Kongresu 

Okulistycznego Oftalmo 

Córdoba „Cataract, Cornea 
& Refractive Surgery” w 
Argentynie. Dwudniowe 

wydarzenie, które odbyło 
się 28 – 29 październi-
ka,  było elitarnym spotka-
niem międzynarodowych 
specjalistów i przedstawi-
cieli uczelni medycznych z 

Ameryki Łacińskiej repre-
zentujących 11 krajów 
świata. 
      Program Kongresu obej-

mował prezentacje nowocze-
snych technologii, strategii 

terapeutycznych oraz szeroką 
wymianę zagadnień współ-
pracy międzynarodowej. Wy-

Prof. Robert Rejdak w Hall of Fame 

Kongresu Okulistycznego w Cordobie 
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German Roberto Bianchi, Ticiano Giobellina, 

Robert Rejdak, Andres Giobellina i Noe Rivero 
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kłady prezentowane przez 
prof. Rejdaka dotyczyły m.in. 
doświadczeń rozwoju lubel-
skiego ośrodka okulistyczne-
go, osiągnięć klinicznych 
oraz dobrych praktyk pomocy 

medycznej pacjentom po-

szkodowanym w wojnie na 

Ukrainie.   

      W uznaniu dorobku nau-

kowego i osiągnięć klinicz-
nych, które spełniają świato-

we standardy w dziedzinie 

okulistyki, prof. Robert Rej-

dak znalazł się w ścisłym 
gronie Hall of Fame Kongre-

su Oftalmo Córdoba. 
      Aktywny udział w Kon-
gresie wiązał się również z 
planami nawiąza-
nia  współpracy między Sto-
warzyszeniem Chirurgów 
Okulistów Pol-
skich,  kierowanym przez 

prof. Roberta Rejdaka a orga-

nizacjami okulistycznymi z 

Ameryki Południowej,  które 
reprezentowali uczestnicy 

tego elitarnego wydarzenia. 
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      Po ogromnych wzrostach cen 

prądu na giełdach przyszły spek-
takularne spadki. Wahania prak-

tycznie nie wpłynęły na ceny ła-
dowania elektryków oferowane 
np. przez Volkswagen i Audi. Z 

kolei na stacjach GreenWay, 

dzięki ruszającej promocji, nała-
dujemy elektryka najtaniej w 

historii. Ile kosztuje dziś jazda 
autem elektrycznym i jak może 
się to zmienić w 2023 roku? Poli-
czyliśmy. 
      Gdy na początku roku paliwo 
na stacjach benzynowych w Polsce 

podrożało do 7-8 zł za litr, a w wie-
lu innych państwach przebiło 10 zł/
l, kierowcy samochodów elektrycz-
nych mogli spać spokojnie – pod-

wyżki ich nie dotknęły. Co więcej, 
obniżony od lutego VAT przełożył 
się na spadek cen ładowania elek-
tryków w Polsce o kilkanaście pro-
cent. 

      Obserwując jak ceny prądu na 
europejskich giełdach pną się latem 
do niebotycznych wartości, było 
jednak jasne, że ładowanie w końcu 
podrożeje – zarówno te na stacjach 
publicznych, jak i w domach oraz 

firmach. Niepewne było tylko jak 
szybko pojawią się podwyżki, jak 
wysokie będą i ile potrwają. Powoli 
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na 
te pytania, a dzięki temu oszacować 
także koszty użytkowania auta elek-
trycznego w tym i przyszłym roku. 
      Prąd na giełdzie już tańszy niż 
przed wojną 
      Już w styczniu tego roku tanio 
na polskiej giełdzie energii nie było 
– ceny spot wynosiły średnio 0,67 
zł/kWh (w stosunku do ok. 20 gr 
przed pandemią), a wybuch wojny 
wywindował je dodatkowo do naj-
wyższej wartości w historii – 1,39 

zł/kWh w sierpniu. Po panice przy-
szła jednak gigantyczna przecena – 

październik zamknęliśmy na pozio-
mie 0,65 zł/kWh, a więc taniej niż 
na przełomie roku. Najprawdopo-
dobniej ceny na giełdzie bliżej zimy 
i wiosny przejściowo jeszcze wzro-

sną, ale – o ile nie wydarzy się nic 
nadzwyczajnego − jest już mało 
prawdopodobne, że ponownie zna-
cząco przebiją 1 zł/kWh. 
      W usługach ładowania 
Volkswagena i Audi ceny bez 

zmian od miesięcy 
      Ogromne wahania giełdowe cen 
prądu wielu dostawców usług łado-
wania po prostu przeczekało. Naj-
spokojniej do sprawy podeszli do-

stawcy powiązani z markami samo-
chodowymi. Wielu z nich nie zmie-

niła swoich cenników od wielu 
miesięcy. W przypadku Volkswa-
gena i usługi WeCharge Go za 
27,99 zł miesięcznie, ładując elek-
tryka z rodziny ID na miejskich 

„słupkach” (wolniejszych ładowar-
kach AC), nadal zapłacimy 1,82 zł/
kWh, a na szybkich ładowarkach 
DC (z wyjątkiem Ionity) zostawimy 
2,20 zł/kWh brutto. 
      Bez zmian od dawna także w 
Audi. W usłudze e-tron Charging 

Service City za 20,32 zł/m-c zapła-
cimy na słupkach zaledwie 1,20 zł, 
a na szybkich ładowarkach 2,50 zł/
kWh. Jak przekłada się to na koszty 
podróży? Nawet gdybyśmy nie 
mieli dostępu do gniazda w garażu, 
tylko ładowali auto wyłącznie na 
miejskich słupkach, to w przypadku 
Audi Q4 e-tron 40, przy średnim 
zużyciu w mieście na poziomie 17 
kWh/100 km, koszty jazdy miej-

skiej wyniosą ok. 21 zł/100 km 
(wliczając już abonament). 
      Jak na kompaktowego cros-

sovera z 204-konnym silnikiem, 

równowartość dzisiejszych 3 litrów 
benzyny to więcej niż dobry wynik. 
A jeżeli dołożymy do tego 30% 
dystansu pokonywanego autostradą 
i średnie zużycie na poziomie 19 
kWh na setkę oraz ładowanie na 
szybkich stacjach w trasie? Wyjdzie 

32 zł/100 km, a więc równowartość 
niespełna 5 litrów benzyny. To 
wciąż wynik nieosiągalny dla jego 
benzynowego odpowiednika. 

Tymczasem, jeżeli auto będziemy 
ładować w domu nocą, to koszty 
mogą wyjść jeszcze niższe – bliżej 

10 zł/100 km, a mając zamortyzo-
waną już instalację fotowoltaiczną, 
mogą spaść w okolice zera. 
Korzystając z usługi WeCharge GO 
za ładowanie na wszystkich dostęp-
nych stacjach w Polsce zapłacimy 
taką samą stawkę, bez względu na 
cenniki operatorów. 
      Na Orlenie wciąż taniej niż w 
2020 roku 
Ciekawie jest też u operatorów pu-
blicznych stacji ładowania. Na sieci 
Orlen od grudnia 2020 roku była 
tylko jedna zmiana cennika i to w 

dół. Po obniżce VAT Orlen Charge 
obniżył stawki za ładowanie wol-
niejsze (AC) do 1,22 zł/kWh, a za 
szybsze (DC 50 kW) do 1,70 zł/
kWh. Rosnące koszty zakupu prądu 
dla usług ładowania firma wzięła na 
siebie, obcinając swoją marżę. Za-
pewne jeszcze w tym roku firma po 

raz pierwszy w historii podwyższy 
w końcu opłaty, ale spodziewamy 
się, że wciąż będą oscylować w 
okolicach 2 zł/kWh. 
      Promocyjne stawki Green-

Way będą najniższe w historii 
      Na wzrost stawek o 20-30% od 

listopada zdecydował się Green-
Way, a więc największy niezależny 
operator szybkich stacji ładowania. 
Jednak równocześnie ze wzrostem 
opłat rusza promocja, dzięki której 
kierowcy zapłacą na jego sta-
cjach… najniższe stawki w historii. 
      EV Klub Polska, wspólnie z 
VISA i GreenWay, zaoferują kie-
rowcom 30% rabatu, obowiązujące-
go do końca roku – przekazał ser-
wis Elektromobilni.pl. Z promocji 

będzie można skorzystać pobierając 
kupon rabatowy w aplikacji EV 

Klubu Polska (wkrótce będzie do-
stępna do pobrania w App Store 
oraz Google Store) i płacąc za łado-
wanie visą. 
      Po aktywacji rabatu zapłacimy 
1,17 zł na stacjach AC i 1,76 zł na 
stacjach DC o mocy do 100 kW. W 

przypadku wykupienia abonamentu 

„Max” za 85,35 zł/m-c obniżymy te 
stawki odpowiednio do 0,96 i 1,17 

zł/kWh. 

Ciąg dalszy ze s.1 

Tanie ładowanie aut elektrycznych 
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      Ile kosztuje dziś jazda autem 
benzynowym i elektrycznym? 
      Jak to przekłada się na koszty 
jazdy? Porównaliśmy auto kompak-
towe, zakładając stosunkowo niskie 
średnie spalanie, w wysokości 7 
l/100 km. Przy dzisiejszych cenach 

benzyny taki Golf, o ile będzie pro-
wadzony przez bardzo oszczędnego 
kierowcę (bo raporty spalania poka-
zują, że średnio jest to jednak 8 
l/100 km), na każde 100 km prze-
pali benzynę wartą 46 zł. 
      Jego odpowiednik w wersji 

elektrycznej − VW ID.3, zużyje w 

całym roku średnio 18 kWh/100 
km (wliczając w to straty energii na 
ładowaniu). Gdy Volkswagen za-
pytał nabywców swoich aut elek-
trycznych w Polsce ilu z nich ma 

własną instalację fotowoltaiczną, 
okazało się, że aż 61% z nich. Na 
koniec sierpnia w całej Polsce ro-
dzin z własną mikroinstalacją foto-
woltaiczną było ponad 1 milion. 
Biorąc pod uwagę koszt instalacji 
PV (zakładamy, że specjalnie pod 
kątem auta kierowcy dołożyli na 
dachu po 5 kW więcej mocy), to 
przy 15-letnim okresie amortyzacji, 

koszt prądu do ładowania auta wy-
niesie ich ok. 0,30 zł/kWh, a koszt 
przejechania 100 km wyjdzie na 

poziomie 5 zł. W tym wypadku 
mają praktycznie gwarancję cen 
energii do ładowania auta na 15 lat, 
a więc coś nieosiągalnego w przy-
padku aut spalinowych. 

Więcej na wysokienapiecie.pl 
 

Redaktor 
 

                Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

HUMOR 
 

      Jasiu zaprezentował 
wujowi swoją narzeczo-
ną i po wizycie, przy ko-
lejnym spotkaniu sam na 

sam, zapytał wuja: Czy 
podoba się wujowi moja 
narzeczona??? 

     Wujek poważnie, i 

spokojnie odpowiedział 
siostrzeńcowi: Jasiu, 
masz bardzo ładną  na-
rzeczoną, ale musisz jej 
wierzyć zawsze tylko na 
słowo. Nigdy nie możesz 
jej kontrolować i zada-
wać jakichkolwiek  py-
tań. 
      Zdziwiony młodzian 

zapytał: Dlaczego wuju 
nie mam kontrolować i 
zadawać jakichkolwiek 
pytań?    
      Wuj odpowiedział 
rzeczowo: Abyś mógł w 
dalszym ciągu wierzyć 
tylko na słowo. 
  

*** 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo–Mostowych S.A.  

w Szamotułach 

 

Oferta handlowa 

 
Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego 

w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku. 
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach. 

 

Dostępne frakcje: 
0,0 – 1,2 mm 

 

Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych 

gałęziach przemysłu: 
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce), 
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chemia budowlana 

(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne), 

budownictwo sportowe, 

budownictwo o specjalnych właściwościach 

(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia, 

elewacji, posadzki przemysłowe) 
odlewnictwo 

zoologia 

ogrodnictwo 
 

Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach : 

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg 

możliwość odbioru luzem  
 

Zamówienia  przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003, 

e-mail: prdmsa@prdmsa.pl 
 

 
      EIT Health Investors’ Forum 
to wydarzenie, na którym spotka-
ją się przedsiębiorcy, przedstawi-
ciele branży, inwestorzy, mene-
dżerowie programów i przedsta-
wiciele EIT Health, które jest 
idealną przestrzenią dla startu-

pów do walidacji swoich innowa-
cji w dziedzinie zdrowia. Jest 

okazją do  dyskusji na temat wy-

zwań, które napotykają przy roz-
wijaniu swoich przedsięwzięć. 
Forum odbędzie się na terenie 
Kampusu Południowego Uniwer-
sytetu Warszawskiego 17 listopa-

da i obejmuje tematycznie klu-

czowe obszary, w których EIT 
Health będzie skupiało się w 
2023: nowe modele świadczenia 
opieki zdrowotnej, cyfrowe urzą-
dzenia medyczne oraz Health 

Data. 

      Uczestnictwo jest otwarte dla 

wszystkich start-upów, przed-
siębiorców i inwestorów z całej 
Polski. Wydarzenie skupia 

wiodące start-upy i fundusze 

VC, dając okazję do nawiąza-
nia kontaktów i wymiany po-
glądów wśród instytucji dzia-
łających w obszarze ochronie 
zdrowia. 
      Organizatorem Forum jest 

Wydział Zarządzania Uniwersy-
tetu Warszawskiego – najstarsza 

w Europie Środkowo-

Wschodniej jednostka kształcąca 

Idealna przestrzeń dla startupów 
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      Chiny inwestują na potęgę w 
energetykę wiatrową, mają dostęp 
do surowców i nie muszą zmagać 
się z inflacją. Zachodni producen-
ci turbin wiatrowych mierzą się z 
trudnościami i coraz bardziej 
obawiają się konkurencji ze stro-
ny chińskich dostawców. 
      Zjawiska związane z trwającym 

kryzysem energetycznym nie zaw-

sze wydają się być racjonalne. Jak 
bowiem postrzegać to, że wiatrowe 
biznesy takich koncernów jak Gene-
ral Electric czy Siemens Gamesa 

notują straty i redukują zatrudnienie 
w sytuacji, gdy to właśnie m.in. 
przyspieszenie rozwoju energetyki 

wiatrowej ma doprowadzić do 
zmniejszenia zależności od paliw 

kopalnych i obniżenia cen energii? 

      Firmy zwalniają ludzi w czasie, 
gdy łańcuch dostaw powinien się 
rozpędzać – podkreślił niedawno 
Ben Backwell, dyrektor generalny 

Global Wind Energy Council, na 

łamach dziennika „Financial Ti-
mes”. 
      Najpierw niemiecko-hiszpański 
Siemens Gamesa ogłosił, że poże-

Ciąg dalszy ze s.1 

Europa kontra Chiny. 
Kto wygra wojnę o wiatraki? 

od 50 lat w zakresie zarządzania, 
posiadająca akredytacje („trzy ko-
rony”): AACSB (Association to 
Advance Collegiate Schools of 

Business), AMBA (Association of 

MBAs) oraz EQUIS (European 

Quality Improvement System), 

które są przez świat biznesu i nauki 
rozumiane jako potwierdzenie naj-

wyższego standardu edukacji na 
uczelniach biznesowych. Koronę 
akredytacyjną posiada jedynie 110 
uczelni spośród ok. 15 000 wszyst-
kich biznesowych szkół wyższych 
na świecie, co stanowi tylko ok. 
1%. Tym samym, Wydział Zarzą-
dzania znajduje się w elitarnym 
gronie międzynarodowych uczelni, 

które gwarantują swoim studentom 
najwyższy poziom edukacji w tym 
samym standardzie. 

 

Redaktor 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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gna się z ok. 2,9 tys. pracownikami, 
co oznacza zmniejszenie ogólnego 
poziomu zatrudnienia o 10 proc. 

Nieoficjalnie mówi się też, że grupa 
poszukuje kupca na dwie spółki 
zależne, które produkują kompo-
nenty do wiatraków w Hiszpanii, 
Indiach, Chinach i Brazylii. To ko-

lejne 1,4 tys. pracowników. 
      Następnie amerykański General 
Electric (posiadający liczne zakłady 
w Europie, w tym w Polsce) przy-

znał, że jego wiatrowy biznes bę-
dzie wymagał restrukturyzacji co 
wiąże się ze zwolnieniami kilkuset 
osób. W języku komunikacji korpo-
racyjnej brzmi to tak: „Te trudne 
decyzje nie odzwierciedlają zaanga-
żowania, ani ciężkiej pracy naszych 
pracowników, ale są konieczne, aby 
biznes mógł pozostać konkurencyj-
ny i z czasem poprawiać rentow-
ność”. 
      Wcześniej – w lipcu tego roku – 

GE zarzuciło plany budowy fabryki 
łopat do elektrowni wiatrowych w 
Wielkiej Brytanii, w której miało 
pracować 750 osób. Firma nie mia-
ła wystarczającej liczby zamówień, 
które uzasadniałyby budowę nowe-
go zakładu. 
      Inflacja w górę, zamówienia w 
dół 
      Obu firmom we znaki dały się 
przede wszystkim zakłócenia w 
łańcuchach dostaw oraz wzrost 
kosztów, czyli gospodarcze efekty 
pandemii COVID-19. 

      To natomiast odbiło się na dłu-
goterminowych kontraktach na pro-

dukcję turbin. Zamówienia są usta-
lane z wieloletnim wyprzedzeniem, 

a wobec wysokiej inflacji i proble-

mów z dostawami producentom 
pozostaje zaciskać pasa oraz próbo-
wać renegocjować z klientami ceny 
i terminy. 

Jednocześnie dopływ nowych kon-

traktów nie jest tak duży, jak życzy-
łaby sobie tego branża. Mimo 
szumnych zapowiedzi Komisji Eu-

ropejskiej, czy też poszczególnych 
krajów UE, gwałtowne przyspiesze-
nie inwestycji w OZE wciąż pozo-
staje przede wszystkim myśleniem 
życzeniowym. Tomasz Elżbieciak 

      Co jest głównym hamulcem? 
Kto może stracić a kto zyskać? 
Jakich surowców potrzebuje 
transformacja energetyczna? Jak 

wygląda turbinowa liga mi-
strzów? O tym w dalszej części 
artykułu na portalu WysokieNapie-
cie.pl LINK: https://

wysokienapiecie.pl/78172-europa-

kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-

wiatraki/#dalej 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Zamienniki drogich me-

tali szlachetnych do wyko-

rzystania w produkcji czy-

stej energii elektrycznej 

opisali naukowcy z trzech 

polskich instytucji naukowo

-badawczych. Materiały do 
katalizy są inspirowane na-
turalnymi metaloproteina-

mi. 
      „W wielu procesach che-
micznych stosuje się obecnie 
drogie katalizatory na bazie 

platynowców. A przecież na-
tura potrafi katalizować po-
dobne procesy chemiczne 

przy użyciu powszechnie wy-
stępujących metali nieszla-
chetnych takich jak żelazo 
czy mangan” – wyjaśniają dr 
inż. Wojciech Kiciński, dr 

inż. Sławomir Dyjak i Mate-
usz Gratzke z Wojskowej 

Akademii Technicznej oraz 

dr inż. Wojciech Tokarz z 
Instytutu Chemii Przemysło-
wej Sieci Badawczej Łuka-
siewicz i dr hab. Artur Bła-
chowski z Akademii Górni-
czo-Hutniczej – współautorzy 
artykułu w czasopiśmie 
„Fuel”. 
      Zbadali oni możliwości 
syntezy materiałów, mogą 
zastąpić drogie metale szla-
chetne stosowane w katalizie 

procesów syntezy paliw i ich 
zużycia do produkcji energii 
elektrycznej. Pierwszy autor 

artykułu, dr inż. Wojciech 
Kiciński, w rozmowie z PAP 
podaje przykład materiału 
węglowego, domieszkowane-

go azotem i żelazem. Mate-
riał wykazuje właściwości 
podobne do naturalnie wystę-
pujących enzymów i protein 
pełniących ważne funkcje 
życiowe w procesie biolo-
gicznego spalania paliwa. 

      „Materiały takie stanowią 
konkurencję dla platyny i pal-
ladu, stosowanych w urzą-
dzeniach służących do gene-
rowania energii elektrycznej 

z energii chemicznej zawartej 

w paliwie np. wodorowym. 

Ostatecznie mogą znaleźć 
zastosowanie w komponen-

tach samochodów elektrycz-
nych zasilanych wodorem” – 

przewiduje naukowiec. 

      Praca została wykonana 
w ramach grantu OPUS-19 

pt.: „Porowate materiały wę-

Konkurencja dla platyny: 

katalizatory inspirowane naturą 

https://wysokienapiecie.pl/78172-europa-kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-wiatraki/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/78172-europa-kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-wiatraki/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/78172-europa-kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-wiatraki/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/78172-europa-kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-wiatraki/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/78172-europa-kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-wiatraki/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/78172-europa-kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-wiatraki/#dalej
https://wysokienapiecie.pl/78172-europa-kontra-chiny-kto-wygra-wojne-o-wiatraki/#dalej
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/


Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r.           czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            str. 71                                           

glowe z mononuklearnymi 

centrami koordynacyjnymi 

typu Fe-N4: uniwersalne 

(elektro)katalizatory reakcji 

elektroprotycznych” finanso-

wanego przez Narodowe 

Centrum Nauki. 

      Nauka w Polsce, Karolina 

Duszczyk 

 

                 Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 
      Obce gatunki roślin i zwierząt 
stanowią w świecie przyrody nie-
mały problem, zwłaszcza jeśli 
szybko się zadomowią. Ambrozja 
bylicolistna to mało znany gatu-
nek inwazyjny, ale stanowi duże 

zagrożenie rolnictwa i jest kosz-
marem dla alergików. 
      Na całym świecie znajdziemy 
mnóstwo przykładów gatunków 
inwazyjnych. W Polsce doskonale 

znany jest choćby barszcz Sosnow-
skiego, który miał być genialną 

paszą, a przysporzył jedynie 
ogromny problem. Niezależnie 
jednak od tego, jaki gatunek przea-

nalizujemy i w jakim miejscu, istot-

ne jest to, że stanowią one poważną 
konkurencję dla rodzimych gatun-
ków – przejmują ich siedliska, kon-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Roślina z USA zaatakowała Europę. 
Jest coraz bliżej Polski 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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Ambrozja bylicolistna to niepozorna roślina, 
która jest silnym gatunkiem inwazyjnym /ullstein bild /Getty Images 
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kurują o ten sam pokarm, a czasem 
po prostu zjadają mieszkające na 
danym terenie zwierzęta. 
      Czym jest ambrozja bylico-

listna? 
      Ambrosia artemisiifolia, czyli 

ambrozja bylicolistna jest rośliną 
jednoroczną, należącą do rodziny 
astrowatych. Osiąga wysokość do 
150 cm. Kwitnie zazwyczaj od 

sierpnia do października, chociaż 
może się zdarzyć, że okres ten 
wydłuży się od sierpnia do listopa-
da. Mimo że pomaga w leczeniu 
zakażeń bakteryjnych i grzybo-
wych, to jest wyjątkowo silnym 
alergenem. 

      Roślina pochodzi z umiarko-
wanych szerokości geograficznych 
Ameryki Północnej. Do Europy 
została sprowadzona w XIX w., 
prawdopodobnie przypadkowo 

wraz z importem nasion i paszy dla 

koni. Obecnie głównym jej źró-
dłem jest zanieczyszczona pasza 
dla ptaków. Może spowodować 
spadek plonów nawet do 50 proc. 
Unia Europejska rocznie wydaje 

nawet kilka miliardów Euro na 
usuwanie skutków oddziaływania 
tej rośliny w rolnictwie i na zdro-
wie człowieka. 
      Dlaczego ambrozja bylicolist-

na tak dobrze zadomowiła się w 
Europie? 
      Wiele gatunków nie jest w 
stanie przetrwać zmiany warunków 
klimatyczno-glebowych, ale Am-

brosia artemisiifolia poradziła so-
bie z tym całkiem nieźle. Według 
naukowców, przyczyn tego należy 
szukać w genach. 
      Zbadaliśmy materiał genetycz-
ny w 655 okazach ambrozji bylico-

listnej, z czego 308 pobrano z hi-

storycznych kolekcji roślin w ziel-
nikach. Niektóre z nich miały na-
wet 190 lat i pochodzą z czasów, 
gdy roślina została po raz pierwszy 
sprowadzona do Europy – wyja-

śnia Vanessa C. Bieker, ekspert w 
dziedzinie genetyki ewolucyjnej z 

Muzeum Uniwersytetu NTNU. To 

pozwoliło prześledzić ewolucję 
rośliny od momentu przybycia na 
nasz kontynent. 

      Ambrozja pospolita jest dużą i 
szybko rosnącą rośliną, dzięki cze-
mu może konkurować z innymi 
roślinami. Co więcej, ewoluowała 
w taki sposób, że stała się bardziej 
odporna na lokalne zagrożenia, w 
tym choroby. Dobór naturalny 
sprawił, że odporniejsze rośliny 
rozmnażały się częściej i dzięki 
temu kolejne gatunki zyskiwały 

przewagę. 
      Ze względu na to, że roślina 
rozmnaża się płciowo, brak wy-
starczającej liczby roślin zrekom-
pensowała krzyżowaniem się z 
blisko spokrewnionymi gatunkami. 

To niezwykle istotne w początko-
wej fazie zasiedlania obszaru, kie-

dy roślin jest jeszcze stosunkowo 
niewiele. 

      Zasięg inwazyjnej ambrozji. 
Czy jest w Polsce? 
      Obecnie północną granicą jej 
występowania w Europie jest ob-
szar Danii. Nie zauważono do tej 
pory przenoszenia się do Norwegii, 
najprawdopodobniej ze względu na 
zbyt surowy klimat. W Polsce wy-

stępuje jeszcze niezbyt często. 
Można ją spotkać na terenie całego 
kraju z przewagą w południowo-

zachodniej części. Rośnie zwykle 
na stanowiskach ruderalnych, na 

poboczach, przy torach kolejo-

wych. Niestety szybko się rozprze-
strzenia, więc w przyszłości może 
stanowić większy problem. 
zielona.interia.pl 

Redaktor 
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      180 euro ma wynieść mak-
symalna cena na hurtowym 

rynku energii. Sprzedaż ener-
gii za cenę przewyższającą 
kwotę zostanie obłożona 100 
proc. podatkiem. Bruksela 

chce ponadto obowiązkowych 
5 proc. oszczędności energii w 
godzinach szczytowych i opo-

datkowania nadzwyczajnych 

zysków firm paliwowych. 
      180 euro ma wynieść mak-
symalna cena na hurtowym ryn-

ku energii. Sprzedaż energii za 
cenę przewyższającą kwotę zo-

stanie obłożona 100 proc. podat-
kiem. Bruksela chce ponadto 

obowiązkowych 5 proc. osz-
czędności energii w godzinach 
szczytowych i opodatkowania 

nadzwyczajnych zysków firm 
paliwowych. 

      Po kilkunastu dniach gorącz-
kowych prac Komisja Europej-

ska przedstawiła projekt zmian 
rozporządzenia o rynku energii, 
który ma złagodzić skutki rosną-
cych cen prądu. Na razie Bruk-
sela przedstawiła rozwiązania 
dotyczące prądu. Pomysł aby 
wprowadzać limit cen na rosyj-

ski (lub jakikolwiek inny) gaz 

na nie ma szans – do wprowa-

dzenia limitu trzeba zgody 

sprzedających, a nie tylko Ro-
sjanie, lecz także Amerykanie i 
Norwegowie są przeciwni. Do 
tego wątku jeszcze wrócimy. 
Propozycja Brukseli nie jest za-

skoczeniem – wiadomo było, że 
Komisja chce wprowadzenia 

limitu cen na rynku hurtowym, a 

jednocześnie zachowania jak 
najwięcej elementów samego 
rynku. A działa on zgodnie z 
zasadami popytu i podaży, ale w 
przeciwieństwie do np. pomido-

Bruksela chce obniżyć koszty energii. 
Czy to się uda przed zimą? 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/


str. 74               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r. 

rów sprzedawanych na targu 
popyt i podaż muszą się pokryć. 
Gdy wszystkie pomidory się 
sprzedadzą, klient odejdzie z 
niczym, ale na rynku prądu nie 
może dojść do takiej sytuacji. 
Dlatego cenę wyznacza ostatnia, 
najdroższa elektrownia, która 
danego dnia jest potrzebna w 

systemie. To tzw. merit order. 

      Pozostałe po prostu zarabia-
ją więcej. Gdy cena na rynku 
wyznaczona przez koszt ostat-

niej elektrowni wynosi 400 euro 

zł za MWh, a koszty np. prądu z 
wiatraków sięgają ledwo 60 eu-
ro, to mają oni 340 euro zysku. 

      Wytwórcy energii z OZE, 
atomu czy węgla brunatnego są 
dziś głównymi beneficjentami 
kryzysu. Koszty mają takie sa-
me jak wcześniej, ale ceny,  a 

więc i zyski, dużo większe. Dla-
czego tak się dzieje? Owymi 
ostatnimi elektrowniami wyzna-

czającymi ceny na rynku energii 
w większości krajów UE są blo-
ki gazowe. Gdy ceny gazu po-

szybowały w górę, w ślad za 
nimi poszły ceny prądu. Wyjąt-
kiem jest Polska, gdzie nie ma 

elektrowni gazowych, a ceny 

określają najdroższe elektrownie 
na węgiel kamienny.  Rafał Za-
suń 

      Jak Bruksela próbuje za-
trzymać tę spiralę? Jak miał-
by wyglądać podatek od nad-
zwyczajnych zysków firm naf-
towych i węglowych? Ile pro-
cent energii powinny oszczę-
dzać państwa członkowskie? 
O tym w dalszej części artyku-
łu na portalu WysokieNapie-
cie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/75713-

bruksela-chce-obnizyc-koszty-

energii-czy-to-sie-uda-przed-

zima/#dalej 
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      Świeże i zdrowe warzywa z 
domowego ogródka dostępne 
przez cały rok – taką korzyścią 
francuska marka Véritable chce 
przekonać klientów do inteligent-
nej doniczki, prezentowanej na 

targach IFA w Berlinie. Urządze-
nie ma zapewnić roślinom opty-
malne warunki od wysiewu do 

wydania owoców. Domowym 
ogródkiem można sterować zdal-
nie z poziomu aplikacji mobilnej. 

Choć urządzenia tego typu są już 
dostępne na rynku, to innowacją 
jest wersja stworzona w całości z 
materiałów pochodzących z recy-
klingu. 
      Reborn to pierwsze małe urzą-

dzenie gospodarstwa domowego 

zrobione w 100 proc. z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Skła-
dają się na to tworzywa sztuczne z 
recyklingu i w 30 proc. skorupy 

ostryg. Wszystko razem tworzy 

nowy produkt, który jest zupełnie 
bezpieczny dla środowiska i zdatny 
do wielokrotnego użytku w dłuż-
szej perspektywie. Czyli zero no-

wego plastiku i tylko materiały z 
recyklingu umieszczone w nowym 

produkcie – informuje w rozmowie 

z agencją Newseria Innowacje pod-
czas targów IFA w Berlinie Perri-

ne Giacomazzo, dyrektor ds. sprze-

daży międzynarodowej w Vérita-
ble. 

      Prezentowane na targach roz-

wiązanie jest inteligentnym ogród-

kiem, który można uprawiać w 
domu o każdej porze roku. W pod-
stawowej wersji wygląda jak po-
dwójna doniczka, w której można 
hodować na przykład zioła czy po-
midory. Jak zapewnia producent, 

urządzenie zapewnia optymalne 
warunki do wzrostu roślin. 
      Doniczka zajmie się wszystkim. 
Na górze jest oświetlenie, na spo-
dzie moduł nawadniający, a w środ-
ku gotowe do użytku podłoże. 
Dzięki temu przez cały rok można 
uprawiać w niej bazylię, pomidory, 
szczypiorek, a nawet paprykę czy 
truskawki – wyjaśnia Perrine Gia-
comazzo. – Nasz system pozwala 

na hodowanie pomidorów w domu, 
dając roślinom światło, które przy-
spiesza ich wzrost, podobnie jak 

Ciag dalszy ze s.1 

 

Inteligentna doniczka zapewni 

świeże zioła i warzywa przez cały rok 
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słońce. Do tego roślina ma cały 
czas dostęp do wody. To prawda, że 
pomidory potrzebują wiatru i 
pszczół, żeby zapylić kwiaty, ale w 
domu wystarczy nieco potrząsnąć 
roślinką, a wkrótce uzyskamy zielo-
ne pomidory, które rosną coraz 
większe. W końcu zaczynają się 
czerwienić. 
Inteligentna doniczka doświetla 
hodowaną roślinę przez 16 godz., a 
potem daje jej 8 godz. odpoczynku, 

tym samym imitując cykl dzień–noc 

i stwarzając idealne warunki dla 
procesów wzrostu. W doniczce 
umieszczane są specjalne wkłady 
nasienne, na które składają się orga-
niczne nasiona i podłoże oraz skład-
niki odżywcze. Skład jest dobierany 
do każdego gatunku rośliny. Każdy 
wkład to regularne zbiory nawet 
przez pół roku, a pierwsze rośliny 

są gotowe do spożycia po około 
czterech tygodniach. Inteligentny 

ogródek można powiązać z dedyko-
waną aplikacją, możliwą do pobra-
nia zarówno na urządzenia z syste-
mem Android, jak i iOS. Produkt 

jest już dostępny na polskim rynku, 
również w wersji czterokomorowej. 
      Sądzę, że ludzie decydują się na 
zakup tego produktu, bo potrzebują 
przyrody w swoim otoczeniu. Kon-

takt z nią daje nam szczęście. Chęt-
nie powtarzam, że przyroda karmi 
nasz umysł, serce i żołądek. Proszę 
sobie wyobrazić możliwość zjedze-
nia makaronu ze świeżymi pomi-
dorkami na święta Bożego Naro-
dzenia. Pomidory są przepyszne, a 
odległość między roślinką a tale-
rzem to zaledwie 20 cm. Nie ma nic 

lepszego. To w zasadzie definicja 

świeżości – kwituje przedstawiciel-

ka Véritable. 
      Rynek tego typu urządzeń do-
piero się rozwija. Według Allied 
Market Research na całym świecie 
obroty w branży inteligentnych 
systemów ogrodowych przeznaczo-
nych do korzystania wewnątrz po-
mieszczeń w 2019 roku były szaco-
wane na 105 tys. dol. Do 2027 roku 

wycena przekroczy poziom 176 tys. 

dol. Zdaniem autorów raportu zapo-
trzebowanie na tego typu rozwiąza-
nia stało się widoczne po wybuchu 
pandemii COVID-19. Nie bez zna-

czenia są też zachodzące na świecie 
zmiany klimatyczne. 

Newseria.pl 

Redaktor 
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      Przedsięwzięcie Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju 
„Technologie domowej reten-
cji”, realizowane ze środków 
europejskich w ramach Pro-

gramu Inteligentny Rozwój, 
wkracza w decydującą fazę. 
Już wkrótce w domach jedno-
rodzinnych wybranych part-

nerów zostanie bezpłatnie za-
instalowany innowacyjny sys-

tem do retencjonowania oraz 

oczyszczania wody deszczo-

wej. 
      W przedsięwzięciu badaw-
czo-rozwojowym „Technologie 
domowej retencji” od sierpnia 
ubiegłego roku czterech wyko-
nawców opracowuje systemy do 
retencjonowania i oczyszczania 

wody deszczowej. Zbliża się 
czas, aby przetestować najlepsze 

rozwiązania w konkretnych do-
mach jednorodzinnych. 

      Inicjatywa NCBR, spójna ze 
strategią Europejskiego Zielone-
go Ładu, pomoże oszczędzać 
wody głębinowe w Polsce i 
zmniejszyć rachunki za wodę. 
Głównym celem przedsięwzię-
cia „Technologie domowej re-
tencji” jest opracowanie inno-
wacyjnego systemu do magazy-

nowania i oczyszczania wody 

deszczowej, który zminimalizu-
je pobór wody z wodociągu i 
zastąpi ją wodą deszczową, a 
także zmniejszy ilość ścieków 
oddawanych do kanalizacji. 

      Łapmy cenną deszczówkę 
      Dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom możliwe będzie 
zbieranie i gromadzenie wody 

deszczowej, a następnie jej 
oczyszczanie, dezynfekowanie 

oraz mineralizacja. Tak przygo-

towana woda będzie zastępowa-
ła wodę wodociągową m.in. do 
mycia rąk, korzystania z prysz-
nica, z toalety czy sprzątania. 
Retencjonowana woda pomoże 
także zadbać o zieleń w domu i 
ogrodzie, a jej nadmiar można 
będzie rozsączać w gruncie. Są 
nawet rozwiązania, dzięki któ-
rym możliwe jest także picie 
odpowiednio uzdatnionej wody. 

      Przedsięwzięcie 
„Technologie domowej retencji” 
jest realizowane przez NCBR ze 

wsparciem Funduszy Europej-

skich (Program Inteligentny 

Rozwój). Od sierpnia ubiegłego 
roku czterech wykonawców 
opracowuje już systemy do re-
tencjonowania i oczyszczania 

wody deszczowej. To: Ecol Uni-

con z Gdańska, Irene Katarzyna 

 

Systemy do retencjonowania wody 

powstają pod skrzydłami NCBR 
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Gieras z Krakowa, Politechnika 

Wrocławska i Waterhero z War-
szawy. 

      Etap I, czyli opracowywanie 

systemów według autorskich 
rozwiązań, trwa do października 
2022 roku. Po przeprowadzo-

nych testach, zaplanowanych na 

listopad i grudzień 2022 roku, w 
etapie II (luty 2023 – sierpień 
2023) dwaj wybrani wykonaw-

cy, którzy uzyskają najlepsze 
wyniki w testach, będą instalo-
wać te systemy w dwóch wybra-

nych przez NCBR domach jed-

norodzinnych. 
 

Redaktor 
 

                  Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Energia elektryczna jest 

dziś wielokrotnie droższa niż 
rok temu. Sytuacja zagraża 
wielu firmom, którym w oczy 
zagląda już widmo bankruc-
twa. Prognozy nie napawają 
optymizmem, nie da się też 
przerzucić wszystkich kosztów 
na klientów. Jedyny sposób to 
optymalizacja zużycia. Jak to 

zrobić najefektywniej? 
      W styczniu było 320 zł. W 
ostatnich miesiącach nawet 1,8 
tys. zł – tak zmieniła się średnia 
cena 1 MWh energii elektrycz-

nej. Od 2021 r. wzrosła ona po-
nad 5-krotnie!  Firmy, które nie 
zabezpieczyły  na cały rok do-
staw w niższych cenach, teraz 
muszą  kupować za znacznie 
wyższe kwoty. A do ceny samej 

energii trzeba przecież doliczyć 
inne koszty, choćby dystrybu-
cję… 

      Klienci indywidualni nie 

widzą na razie podwyżek na 
swoich rachunkach, bo sprze-

dawcy dopiero będą tworzyć 
taryfy na przyszły rok i będą 
musieli uzyskać na nie pozwole-
nie szefa Urzędu Regulacji 
Energetyki. Konsekwencje tego 

Sposób na niższe rachunki 
za energię w firmie 
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stanu rzeczy wszyscy jednak 

widzą już na półkach sklepo-
wych, rachunkach i w ratach 

kredytów. Inflacja przekracza 17 
proc., a w zdrowej gospodarce 

powinna być bliska 2,5 proc. 
Istotną przyczyną jest właśnie 
wzrost cen energii dla przedsię-
biorstw sięgający blisko 400 
proc. w porównaniu do poziomu 
sprzed roku. 

      Drogo dopiero będzie? 
      Próby przewidzenia przy-
szłości na rynku energii można 
porównać do wróżenia z fusów 
– jak pokazuje historia ostatnich 

miesięcy, na świecie mogą wy-
stąpić takie zjawiska, których 
nikt nie jest w stanie przewi-

dzieć, a które mają ogromny 
wpływ na ceny. 
      Jeszcze rok temu myśleli-
śmy, że głównym zmartwieniem 
jest pakiet klimatyczny i związa-
ne z tym koszty przebudowy 

systemów energetycznych pań-
stw UE. Wskazywano na ko-

nieczność modernizacji systemu 

handlu uprawnieniami emisyj-

nymi, toczyła się dyskusja na 
temat tempa transformacji ener-

getycznej. Dziś jako głównego 
winowajcę szybujących cen 
wskazuje się wojnę w Ukrainie i 
działania Rosji, która wykorzy-
stuje swoje źródła energii do 
nacisków na państwa Zachodu. 
      Nie tylko cena 
      Przedsiębiorcy mają pro-
blem nie tylko z samą ceną, cho-
ciaż odbija się ona wprost na ich 
budżetach. Kłopotem bardziej 
brzemiennym w skutki jest duża 
niepewność na rynku – nie wia-

domo, co będzie za miesiąc czy 
pół roku, a przecież plany pro-
dukcyjne sięgają często nawet w 
dalszą przyszłość. Jak ocenić 
koszty, wycenić produkt, za-
mknąć budżet? 

      Samym zużyciem energii 
można próbować zarządzać – w 

dużych firmach jest to koniecz-
ne. Można szukać oszczędności, 
optymalizować pracę urządzeń 
tak, by te zużywały jak najmniej 

prądu, być może kupić bardziej 
energooszczędne wyposażenie. 
Tym jednak musi się ktoś zająć, 
to nie jest praca, którą można 
wykonać „przy okazji”. Powsta-
je więc kolejny koszt – pracow-

nika lub pracowników, którzy 
będą dbać o to, by firma zuży-
wała jak najmniej energii. 
      Innym problemem jest trud-

ność w dopasowaniu ilości za-
kupionej energii do jej rzeczy-

wistego zużycia. To ciągłe ba-
lansowanie między przepłaca-
niem a niedoszacowaniem. A 

nawet jeśli to się uda – przycho-

dzi moment wyboru sprzedawcy 

i przedsiębiorca staje przed ko-
lejnym dylematem: z którym 
warto rozmawiać i jak negocjo-
wać ceny? 

      Systemowe zarządzanie 
      O tym, że na określone po-
trzeby rynek zawsze wymyśli 
rozwiązanie, nie trzeba przedsię-
biorców przekonywać – w koń-
cu sami próbują tak działać. 
Skoro powstała więc potrzeba 
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      Elektrownia atomowa ma 

być jedną z największych in-
westycji w historii Polski, war-

tą 100 mld zł. Niestety, wciąż 
nie wiadomo skąd je weźmie-
my i czy Amerykanie nam po-

mogą. 

      W chwili, gdy pisaliśmy ten 
tekst, uchwały Rady Ministrów 
o wyborze amerykańskiego 
Westinghouse jako partnera do 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Rząd wypisał atomowy czek in blanco 

efektywnego zarządzania ener-
gią w firmie – powstała też usłu-
ga, która pozwala zoptymalizo-
wać cały proces, czyli system 
Aiflo oferowany przez Hobo 

Systems. 

      Pozwala on na bieżący moni-
toring rzeczywistego zużycia 
energii, negocjacje cen zakupu i 

weryfikację dostawców. Kontro-
luje pobór mocy biernej i pracę 
systemów źródeł energii odna-
wialnej, które w firmach są co-
raz częściej montowane. W razie 
przekroczeń planowanego zuży-
cia generowany jest alert pozwa-

lający na natychmiastową reak-
cję. Użytkownicy mają dostęp 
do raportów i analiz w zakresie 
optymalizacji i kosztów zużycia 
energii zarówno we własnym 
zakresie, jak i przy wsparciu 

ekspertów. 
      W efekcie mamy niższe ra-
chunki, bo możemy zoptymali-
zować zużycie, wyeliminować 
koszty mocy biernej i na bieżąco 
kontrolować wykorzystanie pra-
cy np. fotowoltaiki. Natomiast 

gdy przychodzi do zakupu ener-

gii – możemy złożyć zapytania 
ofertowe na podstawie dokład-
nych pomiarów zużycia histo-
rycznego i wiarygodnej progno-

zy, mamy dostęp do porówny-
warki ofert sprzedawców energii 
oraz możliwość przystąpienia do 
zakupów grupowych. 
      Milionowe oszczędności 
      Żeby działać skutecznie, 
trzeba mieć wiedzę i narzędzia. 
Firmy, które specjalizują się w 
określonej działalności, zwykle 

nie mają kompetencji do kom-
pleksowego zarządzania energią. 
Stąd oferta Hobo Systems, która 
w pakiecie pełnego outsourcingu 
całkowicie wyręcza klientów z 
zajmowania się zarządzaniem 
energią w firmie. Hobo Systems 
specjalizuje się w pośrednictwie 
między klientem a dystrybuto-
rem czy sprzedawcą energii, ob-
słudze analitycznej, prawnej i 
technicznej. Negocjuje ceny za-

kupu na podstawie optymalnych 

parametrów pozyskanych dzięki 
zainstalowanym na licznikach 

klienta urządzeniom przekazują-
cym dane do systemu informa-

tycznego. 

      Warto dodać, że dodatko-
wym kosztem dla przedsiębiorcy 
mogą być również błędne nali-
czenia na fakturze za prąd. Fir-
my nie są w stanie tego nawet 
wychwycić i płacą zawyżone 
rachunki. System Aiflo pozwala 

na szczegółowy monitoring zu-
życia, dzięki czemu łatwo moż-
na złożyć reklamację popartą 
dowodami. 

      Klientami Hobo Systems są 
z reguły firmy, które mają ra-
chunki za energię powyżej 10 
tys. zł miesięcznie, korzystają z 
taryf C2, B1 i B2. To całe fabry-
ki, uczelnie, a nawet gminy. Fir-

ma monitoruje obecnie ponad 

1400 punktów w kraju i wygene-
rowała dla swoich klientów od 
początku działalności oszczęd-
ności przekraczające kwotę 10 
mln zł. 
      Obrona przed upadkiem 
      Dla wielu firm drastyczne 

podwyżki cen energii elektrycz-
nej mogą oznaczać najgorsze, 
czyli konieczność ogłoszenia 
upadłości. Wiele przedsię-
biorstw już ogranicza produkcję, 
szczególnie tam, gdzie jest ona 
bardzo energochłonna. 
      Organizacje przedsiębiorców 
przewidują, że już zimą czeka 
nas fala bankructw spowodowa-

nych horrendalnie drogą energią. 
Przetrwają ci, którym uda się 
ograniczyć zużycie i kupować 
prąd możliwie najtaniej. Sprawa 
umiejętnego zarządzania energią 
w firmie stała się więc dla wielu 
przedsiębiorców dosłownym być 
albo nie być. 
      Jeżeli problem dotyka Pań-
stwa przedsiębiorstwa zachęca-
my do kontaktu ze specjalistami 

z Hobo Systems. Rozwiązaniem, 
które złagodzi skutki podwyżek 
jest optymalizacja i zarządzanie 
kosztami energii. Z naszych do-

tychczasowych doświadczeń 
wynika, że świadomość dotyczą-
ca zarządzania kosztami energe-
tycznymi w przedsiębiorstwach 
jest dość niska. Przedsiębiorcy 
nie posiadają narzędzi niezbęd-
nych do właściwego dopasowa-
nia parametrów energetycznych 
pod indywidualny profil firmy. 

Boją się zmieniać sprzedawców 
i rozdzielać umowy komplekso-
we. (Hobo Systems) 

Redaktor 
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budowy elektrowni jądrowej 
nie było jeszcze w Monitorze 
Polskim.  Ale sądząc po komu-
nikacie Centrum Informacyjne-

go Rządu oraz po konferencji 
prasowej nie spodziewamy się, 
aby sama uchwała obfitowała w 
szczegóły. 
      Co wiadomo? Rząd wybrał 
amerykańską spółkę Westin-
ghouse (notabene należącą do 
Kanadyjczyków) i jego flagowy 
produkt – reaktor AP 1000 

działający już w Chinach. Koń-
czy się też wreszcie budowa 
dwóch AP 1000 w  elektrowni 

w Vogtle w USA. Trwała 11 lat 

zamiast 5, a budżet wzrósł z 14 
do 30 mld dol. 

      Amerykanie wybudują 
pierwszą elektrownię złożoną z 
trzech reaktorów, prawdopo-
dobnie w rejonie Kopalino-

Lubiatowo, choć komunikat 
CIR wspomina enigmatycznie o 

„północy Polski”. Elektrownia 
ma być gotowa w 2034 r. i 
kosztować 20 mld dol. 
      Oprócz tego PGE, ZE PAK 
i koreański KHNP  podpisały 
list intencyjny w sprawie budo-

wy drugiej elektrowni jądrowej, 
nazywanej przez premiera Mo-

rawieckiego prywatną. Elek-

trownia powstałaby na dział-
kach ZE PAK. Premier dodał, 
że rząd jest na nią otwarty. 
      Przypomnijmy, że w ponie-
działek podpisano list intencyj-
ny w sprawie polsko-

koreańskiej współpracy atomo-
wej. Wieści o wizycie wicepre-

miera Jacka Sasina w Seulu 

wywołały nerwowe reakcje 
Amerykanów, którzy zaczęli 
naciskać na polski rząd aby 
szybciej ogłosił decyzję o wy-
borze Westinghouse i wystąpili 
z pozwem przeciw KHNP. 

      I to w zasadzie koniec kon-

kretów. Reszta ciągle obraca się 
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      Piętnaście państw UE, w 
tym Polska, chce wprowadze-

nia maksymalnych cen na gaz 

importowany m.in z Kataru, 

USA i Norwegii. Przeciw są 
Niemcy i Holandia, a kraje 

eksportujące gaz ostrzegają, 
że sprzedadzą go gdzie indziej. 
      Odkąd 18 października br. 
Komisja Europejska przedstawi-

ła projekt Rozporządzenia Rady 
UE  pt.: Zwiększenie solidarno-
ści dzięki lepszej koordynacji 

zakupów gazu, transgranicznej 
wymianie gazu i wiarygodnym 

poziomom odniesienia cen, trwa 

intensywne przeciąganie liny 
pomiędzy instytucjami UE i 
państwami członkowskimi w 
sprawie szczegółowych awaryj-

Ciąg dalszy ze s.1 

Unia ostro pokłócona 

o ceny gazu 

w sferze obietnic i negocjacji. 

Spróbujmy podsumować zatem 
czego nie wiemy, a powinniśmy 
już wiedzieć. 
      Wybraliśmy, ale jak? 
     Przede wszystkim społeczeń-
stwu należy się informacja we-
dług jakiej procedury wybrano 
zwycięzcę. Rząd miał prawo nie 
organizować publicznego prze-
targu, a naszym zdaniem możli-
wość, że Bruksela zakwestionu-

je wybór nie jest wcale duża, bo 
Komisja Europejska ma dziś 
inne problemy. Ale poznanie 

sposobu, w jaki podjęto tę decy-
zję jest ważny, bo bez tego nie 
dowiemy się czy można było 
wynegocjować lepsze warun-
ki.  Rafał Zasuń 

      Kto i jak za to zapłaci? 
Czy wiara przedkłada się na 
pieniądze? Czy polskie firmy 
mają szansę zarobić przy oka-

zji budowy elektrowni atomo-

wej? O tym w dalszej części 
tego artykułu na portalu Wyso-
kieNapiecie.pl   LINK: https://

wysokienapiecie.pl/78093-rzad-

wypisal-atomowy-czek-in-

blanco/#dalej 
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nych rozwiązań na europejskim 
rynku gazu ziemnego. Konflikt 

pomiędzy państwami członkow-
skimi, z udziałem instytucji UE, 
dotyczący zakresu interwencji w 
rynek gazu osiągnął w ostatnich 
tygodniach skalę jakiej prawdo-
podobnie nie widzieliśmy w 
unijnej polityce energetycznej 

od czasów jej powstania. 
      Przewodniczący listy pi-
sze… 
      Główną kwestią sporną jest 
ustanowienie tymczasowego 

limitu cen gazu ziemnego w 

Unii Europejskiej, tj. maksymal-

nej dynamicznej (zmiennej w 

czasie) ceny, po której mogą 
odbywać się transakcje na gieł-
dzie TTF. Komisja Europejska 

po intensywnych dyskusjach 

zaproponowała taki mechanizm 
w przedstawionym w połowie 
października projekcie Rozpo-
rządzenia, ale zapewne spodzie-
wając się dużych problemów z 
jego wdrożeniem, utrzymała w 
swej propozycji istotny zawór 
bezpieczeństwa. Chodzi o zapis 
o odpowiedzialności Rady za 
wprowadzenie limitu cenowego, 

która na wniosek Komisji miała-
by sama decydować o nowym 
mechanizmie w oddzielnym ak-

cie prawnym. 

Zdaniem większości państw UE 
limit cenowy znacząco zmniej-
szyłby wpływ cen gazu na go-
spodarki bloku, w tym na  po-

ziom inflacji, ceny energii i cie-

pła, czy koszty produkcji dla 
przemysłu. Pomimo poparcia co 
najmniej 15 państw w Radzie 
UE dla wprowadzenia tego roz-

wiązania – w tym przede 

wszystkim Francji, Włoch, Pol-
ski i Hiszpanii, które wcześniej 
wystosowały wspólne stanowi-
sko do Komisji Europejskiej – 

Bruksela nadal powłóczy noga-
mi jeśli chodzi o wypracowanie 
propozycji legislacyjnych. 

      UE importuje mniej gazu niż 
w poprzednich latach, bo spada 

zużycie – na drogi gaz jest coraz 

mniej chętnych klientów w prze-
myśle. 
      Nawoływanie do szybkiego 
przedstawienia wniosków legi-
slacyjnych wprowadzających 
limit cen gazu znalazło się także 
w konkluzjach Rady Europej-

skiej, które zwykle są drogo-
wskazem dla Komisji w zakresie 

dalszego podejmowania strate-

gicznych inicjatyw legislacyj-

nych. W tekście konkluzji przy-
jętych zaledwie trzy dni po pu-
blikacji projektu Rozporządze-
nia przez KE (tj. 21 października 
br.), Rada Europejska jedno-

myślnie (co kluczowe!) zawnio-
skowała m.in. właśnie o tymcza-
sowy dynamiczny korytarz ce-

nowy na transakcje na rynku 

gazu w celu natychmiastowego 

ograniczenia epizodów zawyżo-
nych cen surowca.    

Maciej Burny 

      Jakie działania podejmuje 
Komisja Europejska? Czy ob-

ligatoryjny limit cenowy jest 

możliwy do przyjęcia? Kto jest 
przeciwny mechanizmowi? O 

tym w dalszej części artykułu na 
portalu WysokieNapie-

cie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/78470-unia-

ostro-poklocona-o-ceny-gazu/

#dalej 
 

                    Więcej na: https://
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      Jeszcze niedawno, po pan-

demicznych perturbacjach w 

łańcuchach dostaw, wieszczo-
no powrót przemysłu z Chin 
do Europy. Zmasowany po-

wrót nie nastąpił, a realna sta-
je się dalsza ucieczka -tym ra-

zem nie tylko do Azji, ale też 
do USA. 
      Ciepła jesień jak na razie 
sprzyja Unii Europejskiej w 

energetycznej potyczce z Rosją. 

Magazyny gazu udało się zapeł-
nić niemal po brzegi – unijna 

średnia wynosi ok. 94 proc. Do-
póki nad Europę nie nadciągnie 
chłodniejsza pogoda, to zapasy 
na zimę nie powinny się uszczu-
plać. Sprzyja temu zaciskanie 
pasa przez gospodarstwa domo-

we oraz hamująca gospodarka. 
      W efekcie po sierpniowych 

rekordach, gdy notowania gazu 

w holenderskim hubie TTF się-
gały 340 euro/MWh, praktycz-

nie nie pozostało śladu. W ostat-
nich dniach ceny spadały nawet 
poniżej psychologicznego po-
ziomu 100 euro – po raz pierw-

szy od czerwca, gdy Gazprom 

zaczął coraz mocniej obcinać 
dostawy na Zachód. 
      Dlatego w październiku ko-
lejne zakłady, m.in. te należące 
do Grupy Azoty, zaczęły stop-
niowo przywracać ograniczone 
lub unieruchomione latem moce 

produkcyjne. 

 

Drogi prąd, drogi gaz, europejski 
przemysł pakuje walizki 
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      Spadki cen cieszą. Trzeba 
jednak pamiętać, że trend może 
się odmienić, jeśli aura zacznie 
być mniej łaskawa lub w tajem-
niczych okolicznościach w po-
wietrze wyleci kolejny gazociąg 
albo awarii ulegnie inny ważny 
element infrastruktury, np. któ-
ryś z terminali LNG. 
      Daleko od szczytu, ale i tak 

drogo 
      Jednocześnie pamiętajmy, że 
jeszcze w pierwszej połowie 
2021 r. ceny w Europie porusza-

ły się w przedziale 20-30 euro za 

MWh, a przez minioną dekadę 
często oscylowały na poziomie 
kilkunastu euro. Dlatego wciąż 
jest bardzo drogo i na szybki 

powrót do dawnych realiów – 

jeśli w ogóle – nie ma co liczyć. 
Dla gałęzi przemysłu, mocno 
uzależnionych od błękitnego 
paliwa, utrata konkurencyjności 
pozostaje nadal podstawowym 

zagrożeniem. 
      Dla wielu małych i średnich 
firm w takim scenariuszu pewnie 

nie będzie ratunku. Natomiast 
duże koncerny, zwłaszcza te o 
globalnej skali działalności, 
wskazują na plany przenoszenia 
produkcji na te rynki, gdzie 

energia jest tańsza, a perspekty-
wy rozwoju rysują się bardziej 
optymistycznie. 

      Kilka dni temu, przy okazji 

publikacji wyników za trzeci 
kwartał, wprost przyznał to Mar-
tin Brudermüller, szef niemiec-

kiej grupy BASF, czyli najwięk-
szego koncernu chemicznego na 

świecie. Jak stwierdził, grupa 
będzie musiała wobec wysokich 
kosztów energii trwale zmniej-
szać swoją produkcję w Euro-
pie.   Tomasz Elżbieciak 

      Dokąd ma zamiar wynieść 
się przemysł? Jak Przemysł 
szykuje się na zimę? Co i kiedy 
uradzi Rada Europejska?  

      O tym w dalszej części arty-
kułu na portalu WysokieNapie-
cie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/77978-drogi-

prad-drogi-gaz-europejski-

przemysl-pakuje-walizki/#dalej 
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      Kryzys na rynku energe-

tycznym wszystkim uświado-
mił, że energia jest cennym 
zasobem. Przedsiębiorcy szu-
kają tanich sposobów, jak osz-
czędzać energię. Specjaliści od 
efektywności energetycznej 
zapewniają, że w każdej firmie 
są w stanie zmniejszyć zużycie 
energii. 
      Zainteresowanie tego typu 

usługami jeszcze nigdy nie było 
tak duże, a okres zwrotu inwe-
stycji skraca się wraz ze wzro-
stem cen energii. Rząd też zapo-
wiedział, że ograniczy r energii 
dla małych i średnich przedsię-
biorstw i dał zachęty w przypad-
ku zmniejszenia zużycia o co 
najmniej 10 proc. Motywacja 

oszczędzania energii jest więc 
duża, ale też jest przeszkoda w 

dokonywaniu znaczących inwe-
stycji – podrożał dostęp do kapi-
tału. Przedsiębiorcy analizują, co 
mogą zrobić najtańszym kosz-
tem, by na tym maksymalnie 

zyskać. 
      Zainteresowanie usługami 
Energy Efficiency Management 

wzrosło w ostatnich miesiącach 
o kilkaset procent. Zapytania o 

zakres usługi, a także o termin, 
koszt realizacji i możliwe do 
osiągnięcia rezultaty płyną z 
różnych obszarów: retail (sklepy 
odzieżowe, spożywcze), prze-
mysł paliwowy, magazyny, 
uczelnie wyższe, sklepy wielko-
powierzchniowe – mówi Sławo-
mir Halbryt, prezes firmy Se-

scom, która działa w obszarze 
technicznego zarządzania proce-
sami Facility Management. 

      Ale ocenia, że gotowość 
klientów do zakupu i wdrażania 
usługi Energy Efficiency Mana-
gement (EEM) jest zróżnicowa-
na. – Niektórzy podchodzą 
ostrożnie, rozpoczynając EEM 
od wdrażania działań niskobu-
dżetowych lub niskoinwestycyj-
nych, jak poprawa wewnętrz-
nych procesów, wdrażanie pro-
cedur, budowanie świadomości 
wśród pracowników obiektów, 
telemetria. Są natomiast też pod-
mioty gotowe do poniesienia 

większych inwestycji – moderni-

zacje, odnawialne źródła energii 
– po to, aby w oszacowanym 

przedziale czasu wypracować 
wymierne oszczędności w zuży-
ciu mediów – dodaje Sławomir 
Halbryt. 

      Układy napędowe pożerają 
energię 

Polskie firmy uczą się, 
jak oszczędzać energię 
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      Przemysł zużywa ok. 50 
TWh energii elektrycznej i we-

dług dr Jacka Szymczyka z Poli-
techniki Warszawskiej, to zuży-
cie można zmniejszyć o 20 – 30 

proc. 

      Jak ocenia firma DB Ener-

gy, wyspecjalizowana w usłu-
gach efektywności energetycz-
nej dla przemysłu, układy napę-
dowe to jedne z najbardziej 

energochłonnych instalacji prze-
mysłowych. Odpowiadają za 
przeszło 70 proc. zużycia ener-
gii elektrycznej w zakładach 
przemysłowych, a większość 
pomp i wentylatorów w zakła-
dach nie osiąga swoich parame-

trów znamionowych. Średnia 
sprawność nowego wentylatora 
lub pompy z układem napędo-
wym wynosi do 80 proc., nato-

miast stare urządzenia z trudem 
osiągały poziom 60 proc., a kil-
kukrotne naprawy i zmiany pa-

rametrów instalacji odbiorczej 
potra-

fią ograniczyć sprawność pracy 

takich urządzeń nawet do 40 
proc. – ocenia DB Energy. Fir-

ma ocenia, że modernizacja mo-
że obniżyć zużycie energii elek-
trycznej od razu po uruchomie-

niu, a zwrotu nakładów można 
się spodziewać już po roku 
użytkowania.  

Magdalena Skłodowska 

      Jakie są najczęściej stoso-
wane rozwiązania? Czy inwe-
stycje gazowe to dobre rozwią-
zanie? Czym są i dlaczego bia-
łe certyfikaty stały się popu-
larne? O tym w dalszej części 
artykułu na portalu WysokieNa-
piecie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/77003-

polskie-firmy-sie-ucza-jak-

oszczedzac-energie/#dalej 

 

                  Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego nigdy 
nie powinny być bagatelizowa-
ne. Mogą być one objawem 
SIBO, czyli zespołu rozrostu 
bakteryjnego. Problem ten 

szczególnie często obserwuje 
się u osób chorujących na cu-
krzycę. Konieczne jest prawi-
dłowe rozpoznanie choroby i 
wdrożenie leczenia, które 
znacznie poprawia jakość ży-
cia chorych. O tym, czym jest 

SIBO i jakie są jego objawy, 
opowiada nasz ekspert me-

dyczny – doktor Iwona Mani-

kowska z Happy Clinic. 

      Co właściwie kryje się pod 
tą enigmatyczną nazwą SIBO? 
      SIBO to skrót od angielskiej 
nazwy zespołu rozrostu bakte-
ryjnego jelita cienkiego – small 

intestinal bacterial overgrowth. 

To schorzenie, które charaktery-
zuje się nadmiernym rozrostem 
flory bakteryjnej w jelicie 

czczym (tu odbywa się wchła-
nianie pokarmu) – typowej dla 

jelita grubego. Prowadzi to do 

szeregu zaburzeń w funkcjono-
waniu układu pokarmowego. 
Pojawiają się problemy z tra-
wieniem i wchłanianiem pokar-
mów – szczególnie witaminy 
B12 i tłuszczów. 
      Flora bakteryjna przewodu 

pokarmowego jest bardzo waż-
na dla naszego zdrowia. Jednak 

w prawidłowych warunkach w 
jelicie cienkim liczba bakterii 

jest niewielka i ograniczona. 

Zwiększa się ona dopiero w jeli-
cie grubym. I tam powinna po-

zostać. Bakterie nie migrują z 
jelita grubego do innych odcin-

ków przewodu pokarmowego. 
Nasz organizm doskonale się 
przed tym zabezpiecza poprzez 

sok żołądkowy, sok trzustkowy, 
śluz pokrywający nabłonek, im-
munoglobulinę A, ruchy pery-
staltyczne i zastawkę krętniczo-

kątniczą. 

      Zaburzenie chociaż jednego 
z tych mechanizmów obronnych 
może skutkować nieprawidło-
wym rozrostem flory bakteryj-

nej w jelicie cienkim. Wówczas 
rozwijają się procesy chorobo-
we – upośledzenie wchłaniania 
witamin rozpuszczalnych w 

tłuszczach, zaburzenia trawienia 
tłuszczów, niedokrwistość me-
galoblastyczna, uszkodzenie 

kosmków jelitowych. Zwiększa 
się też wchłanianie antygenów 
bakteryjnych, co może skutko-
wać rozwojem chorób zapal-
nych. 

      W jakich przypadkach 

dochodzi do nadmiernej kolo-

nizacji bakteryjnej jelita cien-

kiego? 
      Przyczyną SIBO jest zabu-
rzenie naturalnych mechani-

zmów obronnych przed przedo-
stawaniem się bakterii z jelita 
grubego wyżej. Obserwuje się 
to przy: nabytych i wrodzonych 

zaburzeniach odporności; niedo-

SIBO – 

zespół rozrostu bakteryjnego 

https://wysokienapiecie.pl/77003-polskie-firmy-sie-ucza-jak-oszczedzac-energie/#dalej
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żywieniu i kacheksji; nieprawidłowościach ana-
tomicznych jelit. Są to np. uchyłki jelita czy ze-
spół ślepej pętli powstający po operacyjnym le-
czeniu otyłości. Przyczyna mogą być również: 
zaburzeniach motoryki jelit; zespół jelita drażli-
wego, a także stosowaniu leków prowadzących 
do zwiększenia pH soku żołądkowego (inhibitory 
pompy protonowej). Ryzyko SIBO zwiększa tak-
że cukrzyca. 
      Mówi się o tym, że SIBO staje się coraz 
częstszym problemem. Jaka to jest skala? 
      Tak naprawdę ciężko o rzetelne statystyki. 
Przez długi czas nie były one prowadzone. Po-
nadto stosuje się niejednolite kryteria diagno-
styczne. Nie możemy też zapomnieć o tym, że 
sporo chorych nie szuka pomocy lekarskiej. A 

nawet, gdy już ją otrzymają – zostają nieprawi-
dłowo zdiagnozowani. Szacuje się, że SIBO mo-
że występować nawet u 20 proc. populacji. Cier-
pi na nie nawet 78 proc. osób z zespołem jelita 
drażliwego, 67 proc. chorych na celiakię, 44 
proc. chorych na cukrzycę. 
      Dlaczego osoby chorujące na cukrzycę są 
szczególnie narażoną na SIBO? 
     Nawet 75 proc. chorych na cukrzycę zgłasza 
objawy ze strony przewodu pokarmowego. Hi-

perglikemia wiąże się z szeregiem zaburzeń. Są 
to m.in.: zaburzenia funkcji motorycznej przewo-

du pokarmowego (wyraźne zwolnienie pasażu i 
przewlekłe zaparcia, a co za tym idzie namnaża-
nie się bakterii w świetle jelita). Poza tym, zabu-
rzenia hormonalne; wzrost stężenia glukozy we 
krwi; procesy zapalne; gastropareza, czyli 

opóźnione opróżnianie się żołądka. 
      Mój tata jest cukrzykiem od niemal 30 lat i 
bierze metforminę. Niestety, nikt w POZ nie 
rozpoznał u niego SIBO. Dopiero ja po roz-
mowie z nim zaleciłam wykonanie badań i 
udało się poznać przyczynę dokuczających mu 
dolegliwości. To bardzo ważne, ponieważ ja-
kość życia chorych znacznie się wówczas po-
prawia. 

      To, co jeszcze mnie martwi, to brak wie-

dzy chorych na cukrzycę na temat suplementa-
cji. Jeżeli są oni leczeni metforminą, powinni 
zażywać witaminy ADEK i witaminę B12. 
Naprawdę niewielu z nich ma tego świado-
mość. 
      Jakie objawy wskazują na SIBO? Co 
powinno zwrócić naszą uwagę? 
      W SIBO dochodzi do nadmiernego i inten-

sywnego rozrostu bakterii, co powoduje 

wzmożoną fermentację węglowodanów. Efek-
tem są gazy, które napinają ścianę jelita. Poja-

wiają się dyskomfort, ból brzucha, wzdęcia, 
zwiększenie obwodu brzucha. Objawy SIBO to 
także odbijanie, niestrawność, biegunka, zaburze-
nia wchłaniania, niedokrwistość z niedoboru że-
laza, zmęczenie, osłabienie koncentracji, zmiana 
rytmu wypróżnień, utrata masy ciała. Dolegliwo-
ści różnią się nasileniem, czasem trwania i czę-
stością występowania. U części osób są one bar-
dzo subtelne, a u innych znacznie utrudniają co-
dzienne funkcjonowanie. 

      Pani doktor, co zrobić, kiedy podejrzewa-
my u siebie SIBO? 
      Konieczne jest skonsultowanie się z leka-
rzem. Musi to być jednak osoba doświadczona, 
która rzetelnie podejdzie do diagnostyki, nie zba-
gatelizuje objawów zgłaszanych przez pacjenta. 
Takich specjalistów mamy w Happy Clinic. 
      Jak wygląda diagnostyka SIBO? 
     Podstawą diagnostyki SIBO są testy oddecho-
we. To nieinwazyjne badania, które pozwalają 
określić poziom gazów w wydychanym powie-
trzu. Nieprawidłowe jest stwierdzenie wodoru i/
lub metanu. W normalnych warunkach komórki 
ludzkiego organizmu ich nie wytwarzają. Ich 
obecność wskazuje na metabolizm niestrawio-
nych węglowodanów przez bakterie jelitowe. 
Oprócz tego wykonuje się badania laboratoryjne 
krwi, a niekiedy też badania endoskopowe. 
          Rozpoczęcie leczenia SIBO wiąże się z 
dość szybką poprawą jakości życia chorych. 
Jak wygląda terapia zespołu rozrostu bakte-
ryjnego? 
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      Rozpoczęcie leczenia SIBO 
przynosi wyraźną poprawę sa-
mopoczucia, ponieważ powodu-
je zmniejszenie liczby bakterii 

w jelicie cienkim, a tym samym 

ustąpienie objawów. Terapia 
powinna być dopasowana indy-
widualnie do każdej osoby, 
uwzględniając przyczynę SIBO 
– np. przy wadach anatomicz-

nych może być konieczny za-
bieg chirurgiczny. 

      Podstawą leczenia SIBO jest 
antybiotykoterapia, która działa 
na tlenowe i beztlenowe bakte-

rie. Nie jest to jednak idealna 

terapia ze względu na ryzyko 
antybiotykooporności. Pojawiły 
się jednak doniesienia o rifaksy-
minie. To również antybiotyk, 
ale taki, który nie wchłania się z 
jelita, nie działa więc ogólnou-
strojowo. Rifaksymina ma do-

bry profil bezpieczeństwa. Wy-
kazuje też szerokie spektrum 
aktywności wobec tlenowych i 
beztlenowych bakterii Gram-

dodatnich i Gram-ujemnych. 

Nie możemy też zapomnieć o 
uzupełnieniu niedoborów wita-
minowych. Niekiedy do terapii 

wprowadza się probiotyki, jed-
nak konieczne jest rozważenie, 
czy przyniesie to oczekiwane 

korzyści. 
      A co z dietą? 
      Dietoterapia przy SIBO jest 

oczywiście kluczowym elemen-
tem terapii. W badaniach stwier-

dzono, że bakterie w jelicie roz-
wijają się dzięki spożywaniu 
produktów fermentujących. Ich 
ograniczenie pozbawia je możli-
wości wzrostu i namnażania się. 
Przy SIBO polecana jest tzw. 

dieta FODMAP. 

FODMAP to Fermentable Oli-

gosaccharides, Disaccharides, 

Monosaccharides and Poliols – 

fermentujące oligosacharydy, 
disacharydy, monosacharydy i 

poliole. Mówiąc prościej, są to 
laktoza, fruktoza, fruktany, 

mannitol, ksylitol.   

      FODMAP nie jest jednak 

dietą na całe życie. Wprowadza 
się ją na określony czas i to w 
trzech etapach. Najpierw na 6–8 

tygodni zastępuje się produkty 
zawierające dużą ilość 
FODMAP produktami z ich ni-

ską zawartością. Następnie ko-
nieczne jest stopniowe rozsze-

rzanie diety o produkty zawiera-

jące więcej FODMAP. Skutkuje 
to opracowaniem spersonalizo-

wanego jadłospisu, w którym 
brakuje produktów przyczynia-
jących się do powstania obja-
wów. 
      dr Iwona Manikowska, 

ekspert medyczny portalu Li-

derzy Innowacyjności 
      Zadzwoń do nas, lub wyślij 
SMS-a pod numer 606 992 192, 

aby umówić się na wizytę już 
dziś! Możesz też napisać na hel-
lo@manikowska.eu. 
 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      W Polsce prawdopodobnie 

ponad 11 mln osób ma nadci-
śnienie tętnicze (>140/90 
mmHg), a kolejne 6–7 mln ma 

podwyższone ciśnienie krwi 
powyżej normy (130–139/80–
89 mmHg). Oznacza to, że sta-
tystycznie problem ten doty-

czy połowy z nas. Badanie 
przeprowadzone przez Hua-

wei wykazało, że także prawie 
połowa respondentów w na-
szym kraju nie była świadoma 
skali tej choroby występującej 
u młodszych osób, a 44% nie 
wie jak obniżyć ciśnienie krwi. 
      O tym w jakim wieku nale-

ży zacząć mierzyć ciśnienie 

oraz o 8 sposobach na jego 

obniżenie opowiada kardiolog 
prof. Krzysztof J. Filipiak, 

zaproszony przez Huawei z 

okazji premiery Watch D – 

zegarka z certyfikatami CE 

dla urządzenia medycznego. 
      Ze względu na starzenie się 
społeczeństwa i niezdrową dietę, 
spożywanie alkoholu, behawio-
ralne czynniki ryzyka, takie jak 

brak aktywności fizycznej, nad-
waga i długotrwały stres psy-
chiczny, liczba osób dotkniętych 
chorobami kardiologicznymi 

wzrasta z roku na rok. I jest to 

problem globalny – niezależny 
od miejsca zamieszkania czy 

wieku. Potwierdza to raport 

WHO: „w ciągu ostatnich 30 lat 
liczba dorosłych w wieku 30-79 

lat z nadciśnieniem wzrosła z 
650 milionów do 1,28 miliarda. 
Prawie połowa z nich nie wie-
działa, że ma wysokie ciśnienie 
krwi”. Nadciśnienie, które jest 
tak często bagatelizowane, jest 
problemem zagrażającym nie 
tylko naszemu zdrowiu, ale na-

wet życiu. 
      „Choroby układu krążenia 
stały się już jedną z głównych 
przyczyn zgonów, powinniśmy 
jak najczęściej mierzyć ciśnienie 
tętnicze” – mówi kardiolog prof. 
Krzysztof J. Filipiak. 

      W jakim wieku należy za-
cząć mierzyć ciśnienie? 

 

Co drugi Polak może mieć za 
wysokie ciśnienie krwi 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Z badań Huawei wynika, że 
tylko 59% respondentów uważa, 
że o serce należy dbać już w 
wieku 20 i 30 lat, gdy jesteśmy 
bardzo aktywni, uczymy się i 
pracujemy, a często nie mamy 
czasu, aby zająć się swoim zdro-
wiem. W Polsce blisko 35% re-

spondentów uważa, że o serce 

należy dbać dopiero po 40 roku 
życia, a polscy mężczyźni są 
jeszcze bardziej nieświadomi. 
Około 41% z nich uważa, że 
należy dbać o serce po czter-
dziestce lub nawet później, a 7% 
nie wie, w jakim wieku należy 
zacząć. 
      Prof. Krzysztof J. Filipiak 

radzi, aby jak najwcześniej za-
dbać o serce. Jeśli to możliwe, 
należy monitorować jego pod-
stawowe funkcje: tętno (tętno), 
EKG, ciśnienie tętnicze. Od ja-
kiego wieku konkretnie? Wbrew 

pozorom nie należy czekać do 
emerytury. W przypadku ciśnie-

nia dolna granica wieku wynosi 

2 lata – już wtedy podczas badań 
bilansowych dokonywany jest 

pierwszy pomiar. W kolejnych 

laatch powinien być regularnie 
powtarzany. Im wcześniej wy-
kryjemy ewentualne nieprawi-

dłowości, tym wcześniej może-
my interweniować i zapobiegać 
niekorzystnym zmianom w na-

szym układzie sercowo-

naczyniowym. Wiele osób nie 
jest świadoma ryzyka. 
      Jak często i czym mierzyć 
ciśnienie?  
      Zdaniem profesora ciśnienie 
tętnicze należy mierzyć jak naj-
częściej, przynajmniej raz na pół 
roku. Kluczowe jest upowszech-

nienie tego badania, żeby jak 
najwięcej osób mogło takich 
pomiarów regularnie dokony-
wać. Pomóc w tym mogą szero-
ko zakrojone „screeningi” – ba-

dania przesiewowe wykonywane 

przez urządzenia codzienego 

użytku, w tym smartwatche, ta-
kie jak Watch D. Jest to pierw-

szy zegarek z funkcjami monito-

rowania ciśnienia krwi oraz ana-
lizy EKG, potwierdzonymi cer-

tyfikatem CE dla wyrobu me-

dycznego. Oznacza to, że wyniki 
jego pomiarów są dokładne i 
wiarygodne, więc stanowi on 
świetną alternatywę dla trady-
cyjnego ciśnieniomierza – 

zwłaszcza dla osób młodych i 
aktywnych. 

      Ponieważ zegarka używamy 
codziennie, a wykonanie bada-

nia zajmuje dosłownie 30 se-
kund, staje się ono łatwo dostęp-
ne. Dzięki temu wiele osób 
prawdopodobnie dowie się, że 
ma nadmiernie podwyższone lub 
nieprawidłowe ciśnienie krwi, 
co może uratować im życie i 
zdrowie. Alarmujące (żółte) i 
podwyższone (czerwone) warto-
ści wskazane na zegarku ozna-
czają, że należy udać się do le-
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karza. Diagnozę ostatecznie po-
twierdzi lekarzi zaleci, co robić 
dalej, by kontrolować swoje ci-
śnienie. 
      U zdrowej osoby do 65. roku 

życia ciśnienie skurczowe po-
winno wynosić 120–129 mmHg, 

a ciśnienie rozkurczowe 70–79 

mmHg. Są to wartości, które 
Huawei Watch D pokazuje w 

swoich „zielonych zakresach”, z 
tolerancją ciśnienia rozkurczo-
wego do 84 mmHg. Aktualne 

europejskie normy ciśnienia 
krwi wskazują u osób powyżej 
65. roku życia na takie same 
wartości ciśnienia rozkurczowe-
go i nieco wyższe możliwe war-
tości ciśnienia skurczowego rzę-
du 130–139 mmHg („zakres 
żółty”). 
      Jak możesz obniżyć ciśnie-
nie krwi? 
      A co zrobić, gdy dowiemy 
się, że nasze ciśnienie jest zbyt 
wysokie? Czy wiemy, jak je 

obniżyć bez użycia leków? W 
Polsce metod obniżania ciśnie-
nia nie umie wskazać 44% z nas 
i aż 56% w najmłodszej grupie 
respondentów (18–29 lat). To 

samo się tyczy grupy osób naj-
bardziej aktywnych zawodowo, 

w wieku 30–44 lat, gdzie więk-
szość (51%) nie ma o tym poję-
cia. 

      Kardiolog Krzysztof J. Fili-

piak sugeruje, że powinniśmy 
nie tylko znać definicję nadci-
śnienia tętniczego (pomiar po-
wyżej 140/90 mmHg), ale też 
aktywnie wdrażać metody obni-
żania wartości ciśnienia krwi w 
sposób niefarmakologiczny: 
Rzucić palenie – biernie i czyn-

nie;  Kontrolować wagę ciała – 

walczyć z nadwagą i otyłością; 
Ograniczyć spożywanie soli ku-
chennej i dodawanie jej do po-

traw;  Zwiększyć spożycie wa-
rzyw i owoców, ograniczyć 
tłuszcze zwierzęce; Ograniczyć 

spożycie alkoholu; Kontrolować 
inne czynniki ryzyka – zaburze-

nia gospodarki cukrowej i lipi-

dowej (cholesterol, trójglicery-
dy); Zwiększyć i utrzymać sys-
tematyczność w zakresie aktyw-
ności fizycznej; Regularnie 
sprawdzać swoje ciśnienie krwi 
za pomocą urządzeń codzienne-
go użytku, takich jak np. Watch 
D, który może zapewnić szybkie 
badanie przesiewowe w kierun-

ku nadciśnienia. 
      Wprowadzenie i konse-

kwentne stosowanie się do tych 
8 wskazówek może znacząco 
obniżyć nasze wartości ciśnienia 
krwi, a w rezultacie – zadbać o 
nasze zdrowie i życie. 
 

Redaktor 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Liderzy organizacji spo-

łeczno-gospodarczych przygo-

tują plan naprawczego dla 
Polski. Takie deklaracje złoży-
li organizatorzy Konwentu 

Antykryzysowego, który odbył 
się 20 listopada w Warszaw-
skim Domu Technika. Uczest-

niczyło w nim prawie 300 ma-
łych i średnich przedsiębior-
ców z całego kraju.  Plan na-

prawczy dla Polski ogłoszony 
zostanie wiosną 2023 r pod-
czas Kongresu Antykryzyso-

wego. 
      Lista ważnych spraw dla 
polskiej gospodarki jest długa. 
Prezentowali ją liderzy wielu 
organizacji biorących udział w 

Konwencie Antykryzysowym. – 

Jeśli nasz kraj ma się rozwijać to 
nie ma tu miejsca dla niekompe-

tencji i decyzji gospodarczych 

podejmowanych z pominięciem 
zachodzących w nim procesów 
– zaznaczył Jacek Czauderna, 

jeden z głównych inicjatorów 
tego wydarzenia, inaugurujące-
go powstanie nowego nurtu spo-

łeczno-gospodarczego. 

      Przedsiębiorcy są „solą” pol-
skiej gospodarki, podobnie jak i 

rolnicy. Wiem jaki trud spoczy-

wa na każdym, kto chce praco-
wać na swoim. Bez tych ludzi 
nie byłoby przedsiębiorczości, 
ani wpływów z podatków do 
budżetu państwa i gospodarka 
nie mogłaby się rozwijać. W 

dzisiejszym świecie liczą się 
tylko te  państwa, które mają 
silną gospodarkę i silną armię. 
Ten fundament powinna budo-

wać klasa średnia, której rząd 
stworzy do tego odpowiednie 

warunki. Niestety, władza nie 
liczy się z przedsiębiorcami, a 
do tego marnuje ogromne środki 
publiczne i zadłuża na pokolenia 
nasz kraj – podkreślał w swoim 
wystąpieniu prezes NIK. 
      Przedstawił kilka przykła-
dów niebywałej niegospodarno-
ści ujawnionej wciągu ostatnich 
kilku lat przez Najwyższą Izbę 
Kontroli. Starty przy nietrafionej 

budowie Elektrociepłowni 
Ostrołęka wynoszą  prawie 1,5 

mld zł a  do tego dojdą jeszcze 

Plan naprawczy dla Polski 

nadzieją na rozwój 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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wysokie kary umowne. Przy 

wyborach kopertowych zmarno-

wano ponad 70 mln zł. Miliard 
złotych wyniosły  straty spowo-

dowane budową sieci interneto-
wej w Lublinie na słupach 
przedsiębiorstw energetycznych, 
które zostały przeznaczone do 
likwidacji. Kolejna niegospodar-

ność wyliczana przez prezesa 
NIK, dotyczy zakładu remonto-
wego w Stoczni Szczecińskiej 
Gryfia, gdzie zainwestowano w 

restrukturyzację prawie 300 mln 
zł z budżetu państwa. Po dwóch 
latach strata wyniosła ponad 100 
mln zł. 
      Jesteśmy po dwóch bardzo 
ważnych kontrolach dotyczą-
cych budżetu i wydatków pań-
stwa. Wynika z nich, że stajemy 
się coraz mniej transparentnym i 
przejrzystym krajem, jeśli cho-
dzi o wydatki publiczne. Na 

koniec 2021 roku zadłużenie 
państwa wyniosło bilion 148 

mld zł, a deficyt budżetowy 
przekroczył 131 mld zł. Ponad 
262 mld wydano poza oficjal-

nym budżetem i kontrolą Par-
lamentu, wbrew ustawie o za-

mówieniach publicznych z da-
leko idącą uznaniowością. To 

jest bardzo niebezpieczne zjawi-

sko, podkreślił Marian Banaś. 
      Wskazał również na maleją-
ce znacząco nakłady inwestycyj-
ne od 2015 roku. Wówczas były 
na poziomie 20 proc. PKB, a na 

Wystąpienie Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kondycji finansowej państwa, 
poprzedziło obrady Konwentu Antykryzysowego. 
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koniec 2021 roku  wyniosły tyl-
ko 16 proc. Tymczasem średnia 
w Unii Europejskiej to 22 

proc.  Stajemy się coraz bied-
niejsi, ponieważ tylko dzięki 
inwestycjom pozyskujemy 

wpływy do budżetu państwa. 
Polacy również tracą swoje osz-
czędności na skutek wysokiej 
inflacji, jakiej nie było w Polsce 
prawie od trzech dekad.   

      Plan naprawczy dla Polski 

może być jedynym ratunkiem 
przed  bankructwem państwa do 
jakiego prowadzi obecna wła-
dza.  Liderzy organizacji spo-

łeczno-gospodarczych zadekla-

rowali wspólny udział w przy-
gotowaniu tego programu. 

      Wszystko co robimy kręci 
się wokół gospodarki i przedsię-
biorczości, dlatego to będzie 
najważniejsze w naszych wspól-
nych działaniach – zapewnił 
Jacek Czauderna, założyciel i 
prezes Izby Gospodarczej Ga-

stronomii Polskiej. – W biznesie 

poglądy polityczne, religijne czy 

sprawy aborcji nie powinny 

mieć żadnego znaczenia. To jest 
osobista sprawa każdego czło-
wieka i państwo nie może się do 
tego wtrącać. Liczy się wiedza i 
kompetencje. Skupiać powinni-

śmy się na etyce, wolności go-
spodarczej, tolerancji, uczciwo-

ści oraz innych uniwersalnych 
wartościach, które mają zasadni-
czy wpływ na rozwój przedsię-
biorczości i gospodarki. 
      Niestety, w Polsce wszystko 

jest postawione na głowie, dlate-
go plan naprawczy jest funda-

mentem do ratowania naszego 

państwa, w którym kluczowa 

rola należy do klasy śred-
niej.  (JC) 

 

                       Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      U działkowców rok 2022 dobie-
ga końca szybciej niż to wynika z 
kalendarza. Choć jeszcze kalenda-
rzowa jesień, to działki już zapadają 
w zimowy sen. Zakończono  jesien-
ne przygotowania do zimy, zebrano 

opadające liście z drzew, wzmoc-
niono nawozami rośliny zimujące, a 
bardziej wrażliwe okryto osłonami. 
Spadł  pierwszy  śnieg  i  stworzył 
bajkową scenerię ogrodu zimowego. 
Mniej  też  działkowców odwiedza 
swoje  działki  czekając  na  lepszą 
pogodę.  
      Późna jesień skłania też do roz-
myślań, jaki był ten mijający rok? 
Po latach pandemii wreszcie można  
było  powrócić  do  korzystania  w 
pełni  z możliwości spotkań i wypo-
czynku na działce z  gronem przyja-
ciół,  uczestniczyć  w  działkowych 
festynach,  obchodzić  działkowe 
jubileusze. Można też było uczestni-
czyć  w  zebraniach  działkowców 
podczas  których  podejmowano 
wszystkie ważne dla funkcjonowa-
nia ogrodu decyzje. Pobytowi  na 

działce  sprzyjała  też  pogoda.  W 
upalne letnie dni najlepiej było szu-
kać ochłody w cieniu drzew, słucha-
jąc  śpiewu  ptaków i  podziwiając 
piękno kwiatów.  Dobry rok obda-
rzył działkowców plonami. Zebrano 
kosze  owoców,  obficie  plonowały 
wiśnie, czereśnie, jabłonie i śliwy. 
Zbierano  maliny, truskawki, borów-
ki i jeżyny, pięknie obrodziły pomi-
dory i ogórki. Z plonów działki ko-
rzystały rodziny coraz bardziej do-
ceniające  ich  znaczenie  w  dobie 
galopujących cen żywności. Cieszy-
li się z działkowych plonów zwłasz-
cza ci działkowcy, którzy uznali, że 
działka to nie tylko trawnik i grill. 
Ci  działkowcy posłuchali  dobrych 
rad i wdrożyli programy populary-
zowane  przez  PZD  jak  np.:  

„Program nowoczesnego  zagospo-
darowania działek”, którego celem 
była  popularyzacja  prowadzenia 
upraw ogrodniczych z wykorzysta-

niem  szczególnie  wartościowych 
gatunków i odmian roślin sadowni-
czych, warzyw i ziół oraz metod ich 
uprawy. Wielu działkowców z ko-

rzyścią dla siebie i najbliższego oto-
czenia stosowało  popularyzowane 
przez  Związek,   tak potrzebne  w 
dobie walki o ekologię i poprawę 
klimatu programy: „ Program klima-
tyczny”, wskazujący co sami może-
my  zrobić,  by  spowalniać  nieko-
rzystne  zmiany klimatu oraz propa-

gujący postawy proekologiczne oraz  
wspierający  utrzymanie  bioróżno-
rodności na działkach i w ogrodzie 
program „Bioróżnorodność na dział-
kach w ROD”. 
      Działkowcy wielkopolscy dużo 
inwestowali w swoje ogrody i dział-
ki.  Z  posumowania  działalności 
inwestycyjnej  dokonanej  za  rok 

2021  przez   Krajową  Radę  PZD 
wynika, że nasz region był szczegól-
nie aktywny na tym polu. Tylko w 

ogrodach Okręgu Poznańskiego w 
256 rodzinnych ogrodach działko-
wych zrealizowano 287 inwestycji. 

Podobnie w 59 ogrodach pilskich 

zrealizowano 83 zadania,  a w 42 

ogrodach  kaliskich  wykonano  59 

zadań. Inwestowano w sieci wodo-
ciągowe  i  elektryczne,  budowano 
nowe  ogrodzenia,  remontowano 

domy działkowca i budowano biura 
dla  zarządów,  naprawiano  aleje 
ogrodowe, budowano tereny rekrea-

cyjne, zakładano pasy zieleni, place 
zabaw, oczka wodne, siłownie ple-
nerowe,  poprawiano  bezpieczeń-
stwo w ogrodach zakładając monito-
ring i tablice informacyjne. Z po-

dobnie dużą skalą inwestycji mamy 
do czynienia w roku bieżącym. Wy-
konane inwestycje poprawiają stan-
dardy ogrodów i tworzą lepsze wa-
runki do wypoczynku dla samych 

działkowców i zapraszanych gości. 
Tak duża skala inwestycji ogrodo-
wych była możliwa dzięki zaanga-
żowania znacznych środków finan-
sowych samych działkowców oraz 
wsparcia udzielanego przez wyższe 
struktury naszego Związku i organy 
samorządowe.  W  tym  miejscu 
szczególnie warto podkreślić pomoc 
Wielkopolskiego  Urzędu  Marszał-
kowskiego, który już po raz kolejny 
dofinansował ogrody wielkopolskie 
kwotą 2 mln zł i już kończy nabór 

wniosków na rok 2023. Nie szczę-
dziły też wsparcia ogrodom samo-
rządy  miast  regionu  przekazujące 
dotacje gminne często ze skromnych 
budżetów  samorządowych.  Za 
wsparcie rozwoju ogrodów, świad-
czące o dobrym klimacie dla  ogrod-
nictwa działkowego w naszych mia-
stach i docenienie ich roli dla społe-
czeństwa serdecznie dziękujemy. 
      Po raz pierwszy w historii ogro-

dy mogły także skorzystać z fundu-
szy europejskich.  Stało  się  to  za 
przyczyną  ogłoszenia  konkursu 
grantowego  prowadzonego  przez 

Agencję  Rozwoju  i  Modernizacji 
Rolnictwa  pn.  „Rozwój  zielonej 
infrastruktury  poprzez  wsparcie  

ogrodów  działkowych”.   Ogród 
działkowy w ramach konkursu mógł 
ubiegać się o grant w wysokości 100 
do 150 tys. zł, którego 70% wartości 
musiało być spożytkowane na dzia-
łanie związane z ochroną zieleni i 
inwestycje proekologiczne a do 30 

% wartości grantu - na inne niezbęd-
ne  inwestycje  ogrodowe.  Pomimo 

bardzo  restrykcyjnych  wymogów 
Agencji i dużej skali trudności przy-
gotowania  wniosku  do  konkursu 

przystąpiły liczne ogrody działkowe 
i już uzyskały znaczne środki finan-
sowe w ciągle  jeszcze  trwającym 
konkursie, którego owoce zobaczy-
my w roku przyszłym. 
      Podkreślić też warto, że działal-
ność inwestycyjna w 2022 roku była 
obarczona wysokim ryzykiem wzro-

stu  kosztów  inwestycji  wynikają-
cym z sytuacji ekonomicznej kraju. 

Tym większe wyrazy uznania należą 
się wszystkim działkowcom, którzy 
przyczynili się do wzrostu potencja-
łu ogrodów i podejmowali się  reali-
zacji inwestycji w tak trudnym okre-

sie.  

      Przedstawione „działkowe ostat-
ki roku 2022” potwierdzają dobrą 
kondycję  ogrodów  działkowych. 
Życzmy sobie, by tak było również 
w 2023r. 

dr Zdzisław Śliwa 

prezes Okręgu w Poznaniu 

Ciąg dalszy ze s.1 

Działkowe ostatki 
roku 2022 
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Z okazji zbliżających się 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

2022 roku 
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz  

wraz z współpracownikami i 
Przewodniczącym Rady Gminy  Boniewo 

Adamem Ciesielskim oraz radnymi, 

życzą wszystkim 

 

RADOSNYCH 

ŚWIĄT 

 

aby nadchodzące święta 

odbyły się 
 

w magicznej niepowtarzalnej atmosferze  

 były spełnieniem wszelkiej obfitości i 
oczekiwań dających nadzieję 

oraz codzienną radość.  



Nr 12 (124) Wieści Światowe 01 grudnia 2022 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            str. 97                                              

 

      Pomoc klęskowa - wydłużony 
termin składania wniosków 

      Do 23 listopada został wydłużo-
ny termin składania wniosków dla 
rodzin, którym zagraża utrata płyn-
ności finansowej w związku z wy-
stąpieniem w 2022 roku szkód w 
wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych. 

      Wnioski o przyznanie pomocy 

klęskowej przyjmuje Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa. W bieżącym roku ponad 
250 tys. producentów rolnych zło-
żyło wniosek o oszacowanie szkód 
powstałych w wyniku suszy za po-

średnictwem aplikacji „Zgłoś szko-
dę rolniczą”. Tak du-
że zainteresowanie oszacowaniem 

szkód powstałych w wyniku suszy 
spowodowało przeciążenie aplikacji 
oraz problemy z pobraniem kalkula-

cji lub protokołu oszacowania 
szkód. Stąd decyzja o przedłużeniu 
terminu składania wniosków do 23 
listopada br.  

 

***  

      Terminy stosowania nawozów 
w gospodarstwie 

      Program działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczysz-

czenia wód azotanami pochodzący-

mi ze źródeł rolniczych oraz zapo-
bieganie dalszemu zanieczyszcze-

niu obliguje wszystkich rolników, 
którzy prowadzą produkcję rolną, 
w tym działy specjalne produkcji 
rolnej, oraz działalność, w ramach 

której są przechowywane nawozy 
do gospodarowania w sposób zapo-
biegający zanieczyszczaniu wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych i ograniczający takie 
zanieczyszczenie. 

      Wielkopolska znajduje się 
na terenie gmin objętych wykazem 
stanowiącym załącznik numer 3 
do programu, zatem obowiązują 
następujące okresy nawożenia: 
      Na gruntach ornych:  

 

Informacje różne 

 

      W piątek, 25 listopada br. 
minister Mariusz Kamiński 
spotkał się z minister spraw 

wewnętrznych Mołdawii Aną 
Revenco. Rozmowa była po-
święcona najważniejszym wy-
zwaniom w dziedzinie bezpie-

czeństwa, współpracy i wymia-
ny doświadczeń w zakresie 
spraw wewnętrznych oraz 
wojny na Ukrainie. 
      Strona polska zapewniła 
Mołdawię o pełnym wsparciu w 
zakresie rozwoju zdolności in-
stytucjonalnych w sferze spraw 

wewnętrznych. Będzie ono się 
odbywało przez wymianę do-
świadczeń na temat przeciw-
działania i zwalczania zagrożeń 

dotyczących bezpieczeństwa 
obywateli. 

      Podczas rozmowy minister 

Mariusz Kamiński podkreślił, że 
wojna na Ukrainie spotęgowała 
wyzwania, jakie stoją przed 
służbami porządku publicznego. 
Dotyczą one m.in. zwalczania 
przestępczości narkotykowej, 
cyberprzestępczości czy terrory-
zmu, dlatego tak istotna jest 

współpraca obu krajów. 
      Na zakończenie spotkania 
podpisane zostało Memorandum 

pomiędzy Polską a Mołdawią w 
zakresie wzmocnienia współpra-
cy w obszarze spraw wewnętrz-
nych. Dokument określa m.in. 

zakres współdziałania stron po-
rozumienia. 

- Strony będą dążyć do kontynu-
acji, wzmocnienia i rozwoju 

współpracy w obszarach spraw 

wewnętrznych (…) w szczegól-
ności: bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, zarzą-
dzania ryzykiem katastrof i 

klęsk żywiołowych, (…) walki z 
cyberprzestępczością, dezinfor-
macją i zagrożeniami hybrydo-
wymi, zarządzania granicami, 
migracji, azylu, opieki medycz-

nej w służbach podległych i 
nadzorowanych przez MSWiA – 

napisano w tek-

ście Memorandum.  

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Spotkanie ministrów 

spraw wewnętrznych 

Polski i Mołdawii 
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     1 marca – 25 października 
dla stosowania nawozów azoto-
wych mineralnych i nawozów natu-
ralnych płynnych,  
     1 marca – 31 października 
dla nawozów naturalnych stałych. 
Natomiast w uprawach trwałych 
oraz na łąkach i pastwiskach:  

     1 marca – 31 października 
dla stosowania nawozów azoto-
wych mineralnych i nawozów natu-
ralnych płynnych, 1 marca – 

30 listopada dla nawozów natural-
nych stałych. 
      Terminy te mogą zostać wydłu-
żone w przypadku: 
      1/. Niekorzystnych warunków 
pogodowych, na przykład nadmier-
nego uwilgotnienia gleby, wystą-
pienia suszy – w tych sytuacjach 

termin stosowania nawozów to 
dzień 30 listopada – przepisy pro-

gramu azotanowego nie wymagają 
specjalnego dokumentowania ta-

kich przypadków. Rolnik sam okre-
śla warunki pogodowe i potrzebę 
stosowania nawozów w terminie 
późniejszym niż 31 października. 
      2/. Zakładania uprawy jesienią 
po późno zbieranych przedplonach, 
buraku cukrowym, kukurydzy lub 

późnych warzywach - dla tych 

sytuacji termin stosowania 

nawozów to koniec jesieni 

(kalendarzowa jesień trwa do 21 
grudnia). W przypadku stosowania 

nawozów pod zakładanie uprawy 
jesienią po późno zbieranych 
przedplonach, buraku cukrowym, 

kukurydzy lub późnych 
warzywach: 

      Dopuszczalna dawka azotu w 

wieloskładnikowych nawozach dla 
zakładanych upraw nie może 
przekroczyć dawki 30 kg N/ha; 
      Należy szczegółowo udoku-
mentować termin zbioru, datę sto-
sowania nawozu, zastosowane na-

wozy i ich dawkę oraz termin sie-
wu jesiennej uprawy 

      Wysokość kar finansowych za 
niedotrzymanie warunków stoso-
wania nawozów: - 2192,40 zł – w 

przypadku stosowania nawozów 
niezgodnie z przepisami lub pla-

nem nawożenia azotem, - 3288,61 

zł         za przechowywanie nawo-
zów niezgodnie z przepisami, - 

548,10 zł - za prowadzenie doku-

mentacji realizacji programu dzia-

łań niezgodnie z przepisami, - 

548,10 zł - za brak planu nawoże-
nia azotem.        

      Dodatkową karą finansową za 
stosowanie nawozów azotowych 
przed 1 marca są zmniejszone płat-
ności bezpośrednie z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa.  

 

***  

      Tradycyjnie,  regionalnie  i 

ekologicznie, czyli Zakątek Pro-
duktów Tradycyjnych 

      Coraz większe zainteresowanie 
konsumentów produktami ekolo-
gicznymi, wytworzonymi w opar-

ciu o dbałość o środowisko i kli-
mat, naturalne środki, a także do-
brostan zwierząt zachęca rolników 
do przestawiania swoich gospo-

darstw na metody ekologiczne. 

      Rolnictwo ekologiczne charak-

teryzuje się niższą wydajnością niż 
produkcja konwencjonalna. Warun-

ki dotyczące przechowywania i 
transportu żywności ekologicznej 
są bardziej restrykcyjne, a termin 
przydatności do spożycia jest krót-
szy. Wyższe są także ceny nasion, 
a co za tym idzie produkcja żywno-
ści ekologicznej jest droższa. To 
właśnie dlatego produkty ekolo-
giczne na półkach sklepowych ma-
ją wyższą cenę. 
      Z drugiej strony, wyższy po-
ziom cen produktów ekologicznych 
jest jedną z barier dla konsumen-
tów w kupowaniu takiej żywności. 
Kolejną barierą w nabywaniu pro-
duktów „eko” jest ich ograniczona 
ilość. Stosunkowo mało jest skle-
pów i punktów sprzedaży żywności 
ekologicznej, zwłaszcza tych oferu-
jących świeże bioprodukty. Zazwy-
czaj producenci tylko niewielką 
część swoich produktów sprzedają 
wprost z gospodarstwa do konsu-

mentów, a informacja o dostępno-
ści produktów przekazywana jest 
tak zwaną pocztą pantoflową. 
Znaczna część produktów wytwo-
rzonych w gospodarstwach ekolo-

gicznych sprzedawana jest przez 

pośredników, którzy z jednej strony 
obniżają marżę producenta, a z 
drugiej strony poprzez koszty i 

zyski pośredników windują cenę 
finalną oferowaną konsumentom.  

 

***  

      „Zarządzanie ryzykiem” – 1 

grudnia  rusza  kolejny  nabór 
wniosków 

      Drugi w tym roku nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy finan-
sowej w ramach działania 
„Zarządzanie ryzykiem” będzie 
prowadzony od 1 grudnia do 30 

grudnia 2022 roku. W Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 przewidziano na to 

działanie ponad 108 milionów eu-
ro. 

      Dofinansowanie może być 
przyznane hodowcom drobiu, by-

dła i świń, którzy mają zarejestro-
waną działalność produkcyjną. 
Muszą oni również posiadać prawo 
do nieruchomości, na terenie której 
prowadzą chów tych zwierząt. 
      Ważne jest, aby rolnicy, którzy 
chcą ubiegać się o to wsparcie mie-
li zawartą umowę ubezpieczenia od 
ryzyka strat spowodowanych sal-

monellą. Powinno ono obejmować: 
1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, 
indyków i drobiu nieśnego; 14 
sztuk świń; 4 sztuki bydła. 
      Wysokość pomocy wynosi 70 
procent opłaconej składki. Warun-
kiem przyznania wsparcia jest po-

siadanie umowy ubezpieczenia, z 

której wynika, że wypłata odszko-
dowania nastąpi w przypadku wy-
stąpienia szkód, które wyniosą po-
nad 20 procent. Istotne jest też to, 
że okres objęty ubezpieczeniem 
musi rozpoczynać się nie wcześniej 
niż 1 kwietnia 2022 roku. Zaintere-
sowany dofinansowaniem nie może 
korzystać z innych dopłat do ubez-
pieczenia. 

      Nabór wniosków w ramach 
działania „Zarządzanie ryzykiem” z 
PROW 2014-2020 będzie prowa-
dzony od 1 grudnia do 30 grudnia 

2022 r. Dokumenty będą przyjmo-
wać biura powiatowe Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa właściwe ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta rolnego. Wnioski moż-
na będzie złożyć osobiście, nadać 
rejestrowaną przesyłką pocztową 
lub za pośrednictwem formularza 
udostępnionego na Platformie 
Usług Elektronicznych ARiMR, a 
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także wysłać w formie elektronicz-
nej za pośrednictwem platformy e-

PUAP. 

 

***  

      Pomoc klęskowa dla  rodzin 
rolniczych 

      Do 23 listopada do Biur Powia-

towych Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa można 
składać wnioski o pomoc finanso-
wą w zakresie wsparcia finansowe-
go rodziny, której zagraża utrata 
płynności finansowej w związku z 
wystąpieniem w 2022 roku w go-
spodarstwie rolnym szkód spowo-
dowanych niekorzystnymi zjawi-

skami atmosferycznymi. 

      Wnioski należy składać na for-
mularzu opracowanym i udostęp-
nionym przez Agencję na jej stro-
nie internetowej do kierownika 

biura powiatowego Agencji, wła-
ściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania członka rodziny 
wnioskującego o pomoc. 
      Za datę złożenia wnio-

sku uważa się datę wpły-
wu prawidłowo wypełnionego i 
kompletnego wniosku do biura 

Agecji właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania członka ro-
dziny ubiegającego się o pomoc. 
      Wszyscy wnioskodawcy, rów-
nież ci którzy już złożyli wnioski o 
pomoc, są zobowiązani do dołącze-
nia do wniosku kopii faktur, które 
wykażą sprzedaż produktów rol-
nych z gospodarstwa rolnego od 

dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 

30 września 2022 roku w wysoko-
ści co najmniej 5 000 złotych brut-
to. 

***  

      Monitoring cen wybranych 

produktów rolnych 

      Zachęcamy do zapoznania się z 
notowaniami cen wybranych pro-

duktów rolnych z dnia 10 paździer-
nika 2022 roku. Ceny obejmują 
zboża, żywiec wieprzowy, żywiec 
wołowy oraz mleko. 
      Do pobrania: 14_11_22.xlsx 

 

***  

 

      Inwestycje odtwarzające po-
tencjał produkcji rolnej 
      Do 30 grudnia 2022 roku rolni-

cy mają czas, by starać się o środki 
finansowe na Inwestycje odtwarza-

jące potencjał produkcji rol-
nej. Dokumenty przyjmują biura 
powiatowe i oddziały regionalne 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa. 

      Wnioski można złożyć osobi-
ście, przesłać za pośrednictwem 
Poczty Polskiej lub elektronicznej 

skrzynki podawczej ePUAP. Zain-

teresowani mają czas na dostarcze-
nie dokumentów praktycznie do 
końca roku – nabór trwa do 30 
grudnia 2022 r. Warto jednak pod-

kreślić, że pomoc przyznawana jest 
zgodnie z kolejnością wpływu do-
kumentacji.  

 

Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu 

https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap
https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap
https://eodr.pl/ftp/ewodr_wodr/informacje/E/9992/14_11_22.xlsx
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