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Grupa  LOTOS wspiera walczących 
z pandemią – przekazuje pieniądze, 
pojazdy do dyspozycji, zapewnia 
dostawy sprzętu i środków ochro-
ny osobistej, umożliwia bezpłatne 
tankowania
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Znaczną cześć „Kapitału Polskiego” poświęcamy problemom ener-
getyki. Ten sektor czeka głęboka transformacja, trwa spór w jakim 
tempie powinna ona przebiegać. Ostatnio tematem numer jeden stał się 
pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Na 
przełomie maja i czerwca, dyskusja na ten temat spowodowała gwał-
towny wzrost notowań giełdowych spółek energetycznych. 
Nic dziwnego, bo realizacja tego pomysłu stwarzałaby spółkom energe-
tycznym duże szanse rozwojowe i możliwość sięgania po nowe źródła 
energii. Warto przy tym podkreślić, że w ub. roku wyprodukowaliśmy 
najwięcej energii elektrycznej z OZE w historii – ponad 25 TWh.  Waż-
ne zmiany zachodzą też na rynku gazu, w 2019 r. import dostaw tego 
surowca z Rosji wyniósł już mniej niż 50% całości dostaw do Polski.
W „Kapitale Polskim” pokazujemy  czołowe przedsiębiorstwa z tego 
sektora, zwracamy szczególną uwagę na ich innowacyjność, działania 
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.  
Z przyjemnością opisujemy ogólnopolski projekt  „Politechniki po-
magają”. Uczelnie techniczne w Polsce, w tym również uczelnie woj-
skowe, postanowiły mocno zaangażować się w walkę z wirusem SAR-
S-CoV-2. Inicjatorką projektu jest dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, 
rektor elekt Politechniki Koszalińskiej.
Zakres działań podjęty przez uczelnie jest ogromny, począwszy od pro-
dukcji respiratorów, płynu do dezynfekcji, przyłbic i adapterów do ma-
sek i szycia maseczek, poprzez oddawanie krwi, wspieranie seniorów 
i e-learning dla uczniów szkół średnich, aż po zaawansowane badania 
w różnych obszarach nauki. 
Uczelnie pracowały i pracują nad sprzętem do oczyszczania powietrza, 
projektują roboty dla placówek medycznych, nowe elementy ochrony 
osobistej i nowatorskie rozwiązania w zakresie materiałów, badają 
i wspierają walkę ze stresem, budują platformy informacyjne, stawiają 
stanowiska do mierzenia temperatury, angażują się w prace nad testa-
mi.
Piszemy o tym, że prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Poli-
techniki Wrocławskiej rozpracował kluczowe dla replikacji koronawi-
rusa białko, a wyniki tych badań udostępnił bez występowania o pa-
tent. To szansa, że powstaną tanie i skuteczne testy na wirusa, a firmy 
farmaceutyczne zyskają cenny trop w poszukiwaniu skutecznego leku.
Trzydziestolecie wolnego samorządu w Polsce świętowaliśmy w cie-
niu pandemii. Samorządowcy dziękowali mieszkańcom, wspólnotom 
małych ojczyzn, za wspólny wysiłek na rzecz budowania samorządno-
ści, czyli czegoś co, jak mówią niektórzy, udało nam się najbardziej od 
czasu transformacji ustrojowej w 1989 roku. 
Występujący na łamach „Kapitału Polskiego” samorządowcy zgodnie 
podkreślają, że w tym trudnym czasie, gdy występują straty w gmin-
nych finansach, trzeba radykalnie zmienić sposób organizacji pracy, 
rezygnować z wielu przedsięwzięć – ważna jest ochrona gminnych, czy 
powiatowych inwestycji. Nie możemy z nich rezygnować, przesuwać 
w czasie, bo to one służą mieszkańcom, ale też są szansą na rozruszanie 
gospodarki, zahamowanie fali bankructw, wzrostu bezrobocia.  
W „Kapitale Polskim” pokazujemy samorządowców, którzy tak zarzą-
dzają gminami, czy powiatami, że teraz mogą sobie pozwolić na taką 
politykę ochrony inwestycji i uruchamiania kół zamachowych lokal-
nych gospodarek.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!

Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński 

Sztuka uruchamiania kół 
zamachowych

Nauka
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Z dodatku solidarnościo  wego może skorzystać 
nawet pół miliona osób Świadczenie jest nieopodatkowane, 

a  składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne 
nie pomniejszają jego wysokości. Składki 
są finansowane przez budżet państwa. Ze 
świadczenia nie będzie można również do-
konywać innych potraceń ani egzekucji.

Jak złożyć wniosek o  nowe świad-
czenie?
Wnioski o  wypłatę dodatku solidarno-
ściowego będą składane wyłącznie drogą 
elektroniczną poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. Dzięki wdro-
żonej w 2012 roku Platformie liczne sprawy 
z ZUS można załatwić przez internet, bez 
potrzeby wychodzenia z  domu. W  marcu 
br. klienci Zakładu założyli 112 tys. profili 
na PUE, a w kwietniu blisko 270 tys. Jest to 
rekord, ponieważ dotychczas przybywało 
przeciętnie 60–70 tys. nowych użytkowni-
ków miesięcznie. Łącznie klienci ZUS za-
łożyli już ponad 4 miliony profili na PUE.

Obsługa wniosków z Tarczy
Przyznawanie i  wypłata dodatku solidar-
nościowego to kolejne nowe zadanie nało-
żone na Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w  ramach przeciwdziałania negatywnym 
skutkom epidemii koronawirusa. Od 
1 kwietnia do ZUS wpłynęło ponad 4 mln 
wniosków w ramach Tarczy antykryzyso-
wej oraz pond 1 milion wniosków o dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy. Ponadto Zakład 
cały czas realizuje wszystkie dotychczaso-
we zadania, takie jak przyznawanie i  wy-
płata emerytur, rent i  innych świadczeń, 
a także pobieranie składek na ubezpiecze-
nia społeczne i inne fundusze.
Wnioski składane w ramach Tarczy anty-
kryzysowej najczęściej dotyczą zwolnie-
nia ze składek. Wiele osób stara się także 
o  świadczenie postojowe. Są to przede 
wszystkim osoby samozatrudnione, ale 
także osoby wykonujące umowy cywil-
noprawne (umowy zlecenia, agencyjne 
i o dzieło).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zreali-
zował zwolnienie z  obowiązku opłacania 
składek dla 2 milionów firm, umarzając 
składki na kwotę 7,6 mld zł, w tym 4 mld 
zł za marzec, 3,6 mld zł za kwiecień. Zwol-
nieniem zostały objęte składki za 6,5 mln 
osób ubezpieczonych. ZUS wypłacił także 
1,8 mln świadczeń postojowych na łączną 

kwotę 3,3  mld zł. Zrealizowanych zostało 
99 procent wniosków w tej sprawie.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
w dobrej kondycji
Mimo panującego przez wiele tygodni loc-
kdownu i zmniejszonej aktywności gospo-
darczej w  kraju sytuacja Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych pozostaje stabilna. 
Od początku roku Zakład pobrał o ok. 10 
mld zł mniej składek na wszystkie fundu-
sze, w  tym na Fundusz Ubezpieczeń Spo-
łecznych, niż w analogicznym okresie po-
przedniego roku. To jednak skutek działań 
osłonowych, to znaczy realizacji zwolnie-
nia ze składek, odroczenia wielu firmom 
na kilka miesięcy płatności składek i  za-
wartych układów ratalnych, a  także nieco 
mniejszej liczby ubezpieczonych w  ZUS 
w ostatnich miesiącach.
Liczba płatników składek, czyli przedsię-
biorców i  pracodawców zgłoszonych do 
ZUS, którzy opłacają składki, wynosiła na 
koniec maja br. blisko 2,5 miliona. Liczba 
ta była większa o  24 tys. w  stosunku do 
kwietnia 2020 r. oraz mniejsza jedynie o 3 
tys. w stosunku do lutego br. Spada także 
liczba firm zawieszających działalność.
Liczba osób ubezpieczonych w  ZUS, za 
które opłacane są składki na ubezpiecze-
nia społeczne, wynosiła na koniec maja br. 
15,27 mln i  spadła jedynie o około 1 pro-
cent w stosunku do lutego 2020 r. Zmiana 
ta nie odbiega od wahań sezonowych.

Waloryzacja roczna
Osoby ubezpieczone w  ZUS korzystają 
z  corocznej waloryzacji swoich składek. 
W wyniku czerwcowej waloryzacji na kon-
tach i  subkontach osób ubezpieczonych 
przybyło ponad 243 mld zł. Według ob-
wieszczenia Ministra Rodziny Pracy i Poli-
tyki Społecznej w czerwcu stan konta ubez-
pieczonego, w tym kapitału początkowego, 
wzrósł o 8,94 procent. Z kolei zgodnie z ko-
munikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego stan subkonta zwiększył się 
o 5,73 procent.
Wysokość waloryzacji konta zależy od 
dwóch czynników: inflacji, czyli wzrostu 
cen towarów i  usług, oraz od dynamiki 
zmian w przypisie składek na ubezpiecze-
nie emerytalne. Ta druga zmienna to z ko-
lei pochodna wzrostu płac i  liczby ubez-
pieczonych. Waloryzacja subkonta zależy 

natomiast od dynamiki wzrostu nominal-
nego PKB w ostatnich 5 latach.
Po przeprowadzeniu waloryzacji rocznej 
Zakład przygotowuje informację o  stanie 
konta ubezpieczonego na dzień 31 grudnia 
2019 r. Od bieżącego roku informacja bę-
dzie trafiać do osób ubezpieczonych powy-
żej 35. roku życia w postaci elektronicznej, 
to znaczy będzie udostępniana na profilu 
ubezpieczonego na Platformie Usług Elek-
tronicznych. Nie będą już wysyłane mi-
liony papierowych listów. Informacja zo-
stanie jednak przedstawiona pisemnie na 
wniosek klienta ZUS.

Czerwcowi emeryci
Na mocy Tarczy antykryzysowej do emery-
tur przyznawanych w czerwcu 2020 r. będą 
miały zastosowanie przepisy dotyczące 
waloryzacji kwartalnej składek i subkonta 
właściwe dla maja, jeśli będzie to korzystne 
dla osoby uprawnionej. 
Dodatkowo od 1 czerwca br. zmieniły się 
kwoty dorabiania do emerytur. Renciści 
oraz osoby pobierające wcześniejsze eme-
rytury mogą dorabiać bez ograniczeń do 
kwoty 3732,10 zł. Jeśli przekroczą tę kwotę, 
ich świadczenie ulegnie obniżeniu o kwotę 
przekroczenia, ale nie więcej niż o 620,37 
zł (w przypadku emerytury lub renty z ty-
tułu całkowitej niezdolności do pracy), 
465,31 zł (w przypadku renty z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy) albo 527,35 
zł (w przypadku renty rodzinna dla jednej 
osoby). Natomiast jeśli zarobki przekroczą 
6931,00 zł, świadczenie zostanie zawieszo-
ne całkowicie.
Emeryci, którzy ukończyli powszechny 
wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej 
emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń 
mogą również dorabiać niektórzy renciści. 
Chodzi o  osoby, które pobierają renty dla 
inwalidów wojennych, inwalidów wojsko-
wych, których niezdolność do pracy zwią-
zana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej 
dotyczy również rent rodzinnych przysłu-
gujących po osobach uprawnionych do 
tych świadczeń.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidar-
nościowym, której projekt złożył wcześniej w Sejmie. Zgodnie 
z projektem nowe świadczenie ma wesprzeć osoby, które przez 
pandemię koronawirusa utraciły pracę. Prof. Gertruda Uścińska, 
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szacuje że z tego roz-
wiązania będzie mogło skorzystać około 500 tys. osób.

Dodatek przysługuje osobom, z  którymi 
po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę 
o pracę za wypowiedzeniem, albo których 
umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu 
z upływem czasu, na który była zawarta.
Jak zaznacza prof. Gertruda Uścińska, wa-
runkiem uzyskania prawa do dodatku jest 
podleganie w  2020 roku ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu stosunku pracy przez 
co najmniej 60 dni.

Jak zaznacza prof. Gertruda Uścińska, warunkiem uzyskania prawa do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Wniosek tylko przez PUE
Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościo-
wego mają być składane wyłącznie drogą 
elektroniczną poprzez Platformę Usług 
Elektronicznych. Łącznie klienci ZUS mają 
już ponad 4mln profili na PUE.
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Jesteśmy jedną z najbardziej   płynnych giełd w Europie 
Środkowo-Wschodniej
Z Piotrem Zawistowskim, prezesem Towarowej Giełdy Energii, rozmawia Radosław Nosek

W tym roku Towarowa Giełda Energii 
(TGE) obchodzi 20-lecie obecności na 
polskim rynku. Jakie jest znaczenie 
TGE dla sektora elektroenergetycz-
nego?

Towarowa Giełda Energii w  ciągu 20 lat 
swojego istnienia stała się stabilną i  roz-
poznawalną instytucją, nie tylko w  kraju, 
ale także w regionie. Obecnie jesteśmy jed-
ną z najbardziej płynnych giełd w Europie 
Środkowo-Wschodniej, a  ze względu na 
bogatą ofertę możemy śmiało konkurować 
z największymi graczami. 

Pamiętajmy, że w Polsce funkcjonuje rynek 
giełdowy i pozagiełdowy, gdzie transakcje 
zawierane są w modelu bilateralnym. Jed-
nak to rynek giełdowy jest wiodący i to na 
nim kreowana jest cena referencyjna wyko-
rzystywana także na rynku OTC. TGE od 
dwóch dekad gwarantuje transparentność 
obrotu oraz bezpieczeństwo rozliczeń, po-
zostając pod nadzorem KNF oraz URE.

Proszę wymienić najważniejsze etapy 
rozwoju Towarowej Giełdy Energii na 
polskim rynku.

Takich etapów było wiele, nie można wska-
zać jednego najważniejszego. Przypomnę, 
że TGE rozpoczęła działalność operacyjną 
30 czerwca 2000 roku z  jednym rynkiem, 
jakim był rynek dnia następnego i jednym 
towarem – energią elektryczną.

Od tego momentu Giełda nabierała roz-
pędu, uruchamiała kolejne rynki, w  tym 
giełdę gazu w 2012 r., oferowała nowe in-
strumenty, budowała swoją pozycję nie tyl-
ko w Polsce, ale także w Europie w ramach 
market coupling. Uzyskaliśmy wszystkie 
wymagane licencje, tj. na prowadzenie 
giełdy towarowej oraz na prowadzenie 
rynku regulowanego. Udostępniliśmy 
uczestnikom rynku Rejestr Świadectw Po-
chodzenia w 2005 r. oraz Rejestr Gwarancji 
Pochodzenia w  2014 r. Dwukrotnie uzy-
skaliśmy status Nominowanego Operatora 
Rynku Energii do prowadzenia jednoli-

tego mechanizmu łączenia europejskich 
rynków energii dnia następnego i  dnia 
bieżącego, dla polskiego obszaru cenowe-
go. W  2014  r. uruchomiliśmy Giełdową 
Platformę Informacyjną, która jest jedną 
z jedenastu europejskich platform transpa-
rentności, uznawanych przez ACER. Z całą 
pewnością krokiem milowym było powo-
łanie do życia w 2010 r. Izby Rozliczenio-
wej Giełd Towarowych oraz uruchomienie 
w 2020 r. Rynku Towarów Rolno-Spożyw-
czych, będącego nową dziedziną działalno-
ści TGE. 

Czy Giełda ma wpływ na to, ile pod-
miotów na niej działa? 

TGE jest swego rodzaju sercem rynku, da-
jemy możliwość działania wszystkim pod-
miotom, bez względu skalę swojego bizne-
su, oczywiście po spełnieniu określonych 
warunków.  

Obecnie Giełda ma 77 członków, są to za-
równo podmioty krajowe jak i  zagranicz-
ne. W latach 2010-2015 zaobserwowaliśmy 
prawie dwukrotny wzrost liczby członków, 
natomiast w ciągu ostatnich 5 lat przyrost 
ten jest niewielki, dzieje się to za sprawą 
konsolidacji spółek oraz możliwości skła-
dania zleceń przez jeden podmiot w  ra-
mach grupy kapitałowej. Należy także 
wziąć pod uwagę fakt, że z  perspektywy 
konkurencyjności rynek polski ustabili-
zował się na pewnym poziomie i  obecnie  
nowe firmy nie pojawiają się na nim tak 
jak kiedyś. Mam nadzieję, że zapowiadana 
transformacja energetyczna i nacisk na łą-
czenie rynków przyczynią się do zmiany tej 
sytuacji, ponieważ im więcej podmiotów, 
tym rynek staje się bardziej płynny.

Od początku swojego istnienia, To-
warowa Giełda Energii była pionie-
rem wdrażania nowatorskich rozwią-
zań w zakresie handlu.. Które z nich 
uważa Pan za najważniejsze? 

W  mojej opinii krokiem milowym było 
powołanie w 2012 r. giełdy gazu, kiedy to 
zaoferowaliśmy naszym klientom zupełnie 
nowy towar. Kolejnym istotnym wydarze-
niem było wyjście z handlem poza granice 
Polski, co wiązało się z dużymi zmianami 
technologicznymi, ponieważ musieliśmy 
dostosować system notujący i rozliczenio-

wy do standardów europejskich. Obecnie 
prowadzimy obok rynku dnia następnego 
w modelu PCR także rynek dnia bieżącego 
w modelu XBID, gdzie handel energią od-
bywa się każdego dnia przez 24h. 

Każdy nowy krok był poprzedzony długą 
analizą oraz konsultacjami z uczestnikami 
rynku, dzięki czemu nasze rozwiązania nie 
wymagały podejmowania drastycznych 
decyzji przez naszych członków. 

W  jakim stopniu regulacje mają 
wpływ na działalność TGE? 

Mają one kluczowy wpływ na podejmowa-
ne przez nas decyzje biznesowe. Nasze pla-
ny w  głównej mierze uzależnione są wła-
śnie od zmian związanych z  regulacjami 
krajowymi i na poziomie UE. Wiem, że po-
dążanie za trendami będzie wymagało tak-
że większej aktywności TGE poza granica-
mi Polski. Pojawiają się nowe wyzwania, 
mam na myśli chociażby wzrost znaczenia 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
oraz rosnące powiązanie rynków w  ukła-
dzie geograficznym, które w mojej ocenie, 
będą miały duży wpływ na strukturę ryn-
ku, rolę giełdy i jej ofertę.  

 W  2020 roku, TGE, w  ramach kon-
sorcjum z  Giełdą Papierów Warto-
ściowych oraz Izbą Rozliczeniową 
Giełd Towarowych, uruchomiła pi-
lotaż Rynku Towarów Rolno – Spo-
żywczych w odniesieniu do pszenicy. 
Jakie jest znaczenie tego przedsię-
wzięcia dla sektora rolnego w Polsce?

Uruchomienie platformy żywnościowej 
jest wyzwaniem nie tylko dla nas, ale tak-
że dla całego sektora rolnego. Dotychczas 
Giełda była kojarzona wyłącznie z energią, 
gazem oraz prawami majątkowymi, od 
marca br. przedmiotem obrotu na TGE jest 
pszenica. Rynek musi się przyzwyczaić do 
działania w warunkach giełdowych, a na to 
potrzeba czasu i edukacji w  tym zakresie. 
Pamiętajmy, że jest to nowa forma handlu, 
standaryzująca obrót pszenicą, a  w  przy-
szłości także innymi towarami. Podstawo-
wym elementem każdego przedsięwzięcia 
są jednak odbiorcy, dlatego zachęcamy do 
podjęcia działalności na Giełdzie, tym bar-
dziej, że w ramach pilotażu do końca sierp-
nia uczestnicy RTRS zwolnieni są opłat. 

Mamy nadzieję, że z tej formy handlu sko-
rzystają także eksporterzy. 

6 maja Walne Zgromadzenie powoła-
ło Pana do pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu TGE na kolejną, trzyletnią 
kadencję. Jakie najważniejsze cele 
stawia Pan, w tym okresie, dla TGE?

Wszystkie plany zostały zdefiniowane 
w  strategii Grupy Kapitałowej GPW. Na 
pewno prace skupią się na rozwoju rynku 
gazu w regionie, chociażby ze względu na 
to, że jesteśmy zaangażowani w  projekt 
„Hubu gazowego”. Będziemy kontynuować 
także prace w ramach projektów mających 
na celu utworzenie jednolitego europej-
skiego rynku energii. Kolejna kwestia to 
rozwój rynku rolnego, który jest naszym 
najmłodszym dzieckiem. Podczas drugiej 
kadencji chciałbym, aby TGE wdrożyła 
handel oparty o instrumenty finansowe. 

Należy także wspomnieć o zapowiadanych 
przez Unię Europejską zmianach dotyczą-
cych bardzo szeroko rozumianej energety-
ki. W  mojej ocenie wzmocnienie polityki 
klimatycznej, przyspieszenie tempa w  za-
kresie uzyskania neutralności emisyjnej 
Europy i  rola energetyki w  tym procesie, 
znacząco wpłyną na rynki energii i  gazu. 
Dlatego w  tym roku na pewno jednym 
z  istotnych zadań będzie monitorowanie 
kreujących się na nowo trendów rynko-
wych i zmian oraz ich wpływu na TGE.

W  kwietniu TGE zanotowała re-
kordowe obroty na rynkach termi-
nowych energii elektrycznej i  gazu 
ziemnego. Czy to oznacza, że sytuacja 
epidemiczna w kraju nie ma negatyw-
nego wpływu na działalność Giełdy?

Gospodarka będzie odczuwała skutki 
pandemii jeszcze przez długi czas. Giełda 
jest w tej szczęśliwej sytuacji, że bazuje na 
handlu elektronicznym, dlatego w obecnej 
sytuacji zachowuje ciągłość działania i wy-
soki standard świadczonych usług. Jeśli 
chodzi o sektor energetyczny, tu obserwu-
jemy  spadek zapotrzebowania na energię, 
a w konsekwencji również spadek cen.  Jest 
to powiązane z  trendami globalnymi. Po-
dobnie jak na rynku finansowym, zwięk-
szona zmienność cen wpłynęła pozytyw-
nie na wielkość obrotów na TGE. 
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Nauka w walce z koronawirusem
Na pierwszej linii frontu walki z pandemią stoją lekarze i pielęgniarki, których wspierają śro-
dowiska naukowe i akademickie. Ich przełomowe projekty badawcze i bezpośrednią pomoc 
potrzebującym finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z powodu zagrożenia epidemiologiczne-
go w  Polsce większość przedsiębiorstw 
i  instytucji ograniczyła działalność albo 
działa zdalnie. Ale praca, oczywiście 
z  dostosowaniem się do nowych warun-
ków, wre – i to 24 godziny na dobę, 7 dni  
w  tygodniu – w  wielu zespołach badaw-
czych i  uczelniach. Dla ich pracowników 
wirus SARS-CoV-2 stanowi nie tyle ogra-
niczenie, ile przede wszystkim wyzwanie.

Polski test na koronawirusa
Krótko po zdiagnozowaniu w Polsce pierw-
szych osób zarażonych koronawirusem na-
ukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej 
Polskiej Akademii Nauk powołali 58-oso-
bową „Wirusową Grupę Wsparcia”. W  jej 
skład weszli specjaliści z różnych instytucji 
na co dzień zajmujący się m.in. badaniem 
wirusa grypy, nowotworami mózgu oraz 
patogenezą i  terapią chorób neurologicz-
nych. Warto dodać, że Instytut specjalizuje 
się w  badaniach wirusów zawierających 
materiał genetyczny w  RNA, do których 
należy także ten wywołujący chorobę CO-
VID-19.

Kilka tygodni później opracowano testy 
wykrywające obecność wirusa SARS-
-CoV-2. To o  tyle ważne osiągnięcie, że 
uniezależnia Polskę od nieprzewidywal-
nych braków czy skoków cen na świato-
wym rynku diagnostycznym. Test już od 
dwóch miesięcy produkują radomskie za-
kłady Medicofarma SA, co ważne – z pol-
skich odczynników. Odpada więc problem 
sprowadzania i obowiązkowej kwarantan-
ny produktów niezbędnych do jego wy-
tworzenia.
– Opracowany przez nas test wykrywa 
obecność wirusa w dwóch bardzo czułych 
reakcjach, które pozwalają na określenie 
ok. 10 cząsteczek SARS-CoV-2 w materiale 
pobranym od pacjentów – wyjaśnia dr hab. 
Agnieszka Fiszer z  Instytutu Chemii Bio-
organicznej PAN. – Dodatkowo stosujemy 
kontrole gwarantujące, że wynik został 
właściwie zinterpretowany.
– Zaletą polskich testów jest ich cena oraz 
szybkość, skuteczność i możliwość przeba-
dania bardzo dużej liczby ludzi. To bezcen-
ne narzędzie w rękach diagnostów – pod-

kreśla prof. dr ab. Marek Figlerowicz.
Wojciech Murdzek, minister nauki i szkol-
nictwa wyższego docenia osiągnięcie 
naukowców jako niezwykle istotne dla 
rodzimej nauki: – Jest zarówno ważne spo-
łeczne, jak i wysoko pozycjonuje polskich 
ekspertów w  światowym środowisku na-
ukowym – zaznacza minister.
Celowa dotacja z MNiSW w wysokości 15 
mln złotych w  połowie przeznaczona zo-
stała przez instytut na produkcję testów. 
Powstanie ich w  sumie aż 150 tys. Druga 
część pozwoli na prowadzenie dalszych ba-
dań i rozwijanie kolejnych wersji testu.

Sztuczna inteligencja przeciwko 
wirusowi
Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyż-
szego przeznaczyło też 600 tys. złotych dla 
zespołu naukowców Politechniki Śląskiej, 
którzy opracowali i  wdrożyli internetowy 
system o nazwie CIRCA, wspierający jed-
nostki szpitalne w  diagnostyce obrazowej 
COVID-19. Komputerowy program, wy-
korzystując zaawansowane rozwiązania 

z  zakresu sztucznej inteligencji, pozwala 
w  oparciu o  zdjęcie RTG rozróżnić trzy 
stany: obraz bez zmian chorobowych, ze 
zmianami charakterystycznymi dla CO-
VID-19 oraz dla innych stanów zapalnych 
płuc.
– CIRCA działa jak lekarz – tłumaczy dr 
inż. Franciszek Binczyk z Politechniki Ślą-
skiej. – Wykorzystując setki tysięcy zdjęć 
oznaczonych przez ekspertów, nauczyli-
śmy system nie tylko rozpoznawać zmiany, 
ale również podejmować decyzje diagno-
styczne. Potencjał CIRCA jest ogromny, 
ponieważ obecnie diagnozujemy tylko 
dwie jednostki chorobowe, takie jak zapa-
lenie bakteryjno-wirusowe oraz koronawi-
rusa. Ale algorytm można wyuczyć kolej-
nych– dodaje.
Ministerialna dotacja pozwoli na zakup 
dwóch wysokiej jakości serwerów oblicze-
niowych, przeznaczonych wyłącznie do 
obsługi serwisu CIRCA.

Zbiorowe testowanie
W Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN 
rozpoczęto – przy finansowym wparciu re-
sortu nauki w kwocie blisko 1 mln złotych 
–projekt SONAR Anty-Koronawirus. Po-
zwoli na opracowanie nowej strategii tzw. 
testowania grupowego na obecność wirusa 
SARS-CoV-2. Jego niekwestionowaną zale-
tą jest zwiększenie szybkości diagnostyki 
oraz wzrost przepustowości w testowaniu. 
Zamiast 12 tys. każdego dnia będzie można 
przetestować aż 120 tys. osób. Laboratoria 
będą mogły pracować na pełnych obrotach.
Metoda testowania masowego polega na 
mieszaniu ze sobą próbek pochodzących 
od kilkudziesięciu osób. Jeśli wynik bada-
nia jest pozytywny, materiał genetyczny 
pochodzący od tych osób rozdziela się na 
dwie grupy i  każdą testuje osobno. Może 
się okazać, że jedna z tych połówek da wy-
nik negatywny, druga pozytywny. Wtedy 
powtarza się całą operację już na znacz-
nie mniejszej liczbie próbek i wychwytuje 
osoby zakażone. W rezultacie zamiast kil-
kudziesięciu testów przeprowadzonych na 
całej grupie, wykonuje się zaledwie kilka.
– Testowanie grupowe nie było do tej pory 
stosowane w  Polsce, ponieważ nie istniał 
protokół diagnostyczny, pozwalający to 
robić skutecznie. I  na tym właśnie polega 
zadanie naszego zespołu: na stworzeniu 
procedur, które zagwarantują wiarygod-
ne wyniki – mówi prof. dr hab. Agnieszka 
Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego 
PAN. I dodaje, że kluczowe jest stworzenie 
na tyle czułego testu, żeby wykrywał obec-
ność wirusa na niskim poziomie.
Kolejnym etapem projektu SONAR An-
ty-CoronaVirus będzie sprawdzenie pod 
tym kątem wszystkich dostępnych na ryn-
ku testów genetycznych, wykrywających 

obecność SARS-CoV-2. W  tym również 
wspomnianego już wynalazku naukowców 
z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk. 

Politechniki pomagają
Obok przełomowych projektów badaw-
czych polskie uczelnie podejmują też 
mniejsze inicjatywy. Przykładowo: poli-
techniki produkują maseczki i  przyłbice, 
organizują zbiórki publiczne, udostępnia-
ją szpitalom sprzęt laboratoryjny i  kame-
ry termowizyjne. Włączyły się również 
w prace nad prototypem respiratora.
– Energia uruchomiona w  tym trudnym 
czasie, od badań naukowych, osiągnięć 
dotyczących testów na koronawirusa, pro-
dukcji przyłbic i  szycia maseczek, aż po 
liczne gesty ludzkiej solidarności – dostar-
czanie leków i żywności osobom potrzebu-
jącym, zaangażowanie w domach pomocy 
społecznej, gdzie sytuacja przerastała moż-
liwości osób tam pracujących – to niezwy-
kle cenne historie – podkreślił minister 
nauki i  szkolnictwa wyższego Wojciech 
Murdzek, otwierając 19 maja 2020 r. wi-
deokonferencję „Politechniki pomagają”, 
zorganizowaną z udziałem wiceministrów 
Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksy-
mowicza. Inicjatorem przedsięwzięcia była 
Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia 
i  ds. Studenckich Uczelni Technicznych. 
Przedstawiciele uczelnianych władz zapre-
zentowali dotychczasowe działania poli-
technik w walce z pandemią; opowiedzieli 
także o dalszych planach. Wśród ich doko-
nań można wymienić m.in. skonstruowa-
nie autonomicznego robota do odkażania 
powietrza w  szpitalach światłem UV-C, 
opracowanie metody sterylizacji wiązką 
elektronów i  sterylizacja elementów słu-
żących do pobierania materiału do badań 
testowych na obecność koronawirusa, pra-
ce nad zdalną obsługą wielu respiratorów 
przez jednego lekarza czy przedsięwzięcia 
informacyjne, jak model do wizualizacji 
pandemii, mapa koronawirusa czy analiza 
jego występowania na świecie i wpływu na 
zużycie energii. Brama odkażająca opra-
cowana przez naukowców i  absolwentów 
Politechniki Śląskiej znalazła się w  finale 
międzynarodowego konkursu Healing So-
lutions for Tourism Challenge.
W walce z pandemią pomaga 20 politech-
nik – koszalińska, poznańska, białostocka, 
krakowska, łódzka, świętokrzyska, lubel-
ska, rzeszowska, warszawska, częstochow-
ska, opolska, gdańska, śląska, wrocławska, 
a  także Akademia Techniczno-Humani-
styczna w  Bielsku-Białej, Akademia Ma-
rynarki Wojennej w  Gdyni, Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny 
w  Szczecinie, Uniwersytet Technologicz-
no-Humanistyczny w Radomiu, Uniwersy-
tet Technologiczno-Przyrodniczy w  Byd-

goszczy, Akademia Morska w  Szczecinie, 
AGH w  Krakowie, Wojskowa Akademia 
Techniczna, Akademia Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu, Szkoła Główna Służby Po-
żarniczej. Wiele inicjatyw zostało zainspi-
rowanych przez samych studentów, którzy 
wykazali się olbrzymią pomysłowością, 
kreatywnością i aktywnością.
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” - 
200 mln zł na walkę z koronawirusami
Agencje wykonawcze Ministerstwa Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego również prężnie 
włączyły się w  walkę z  koronawirusem. 
Jedna z największych - Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju odpowiadając za potrze-
by naukowców i przedsiębiorców - ogłosiła 
konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. 
Agencja sięgnęła po sprawdzony sposób 
finansowania innowacji z  Funduszy Eu-
ropejskich, by szybko i  sprawnie przeciw-
działać rozprzestrzenianiu się pandemii 
koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.
Na co przeznaczone zostanie tych 200 mln zł ? 
NCBR przewidziało trzy podstawowe ob-
szary tematyczne, w których powinny być 
zgłaszane projekty: 
• Diagnostyka – urządzenia do szybkiego 

wykrywania obecności koronawirusa.
• Leczenie – badania nad wykorzystaniem 

istniejących lub nowych leków, a  także 
prace nad szczepionką.

• Profilaktyka – działania prewencyjne 
ograniczające rozprzestrzenianie się 
pandemii (w  tym koronawirusa SAR-
S-CoV-2) oraz działania na rzecz Pol-
skiej tarczy antywirusowej: poprawy 
bezpieczeństwa biologicznego i ochrony 
społeczeństwa oraz wsparcie jego funk-
cjonowania w stanach zagrożenia epide-
miologicznego.

Wsparcie w ramach konkursu mogą otrzy-
mać przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak 
i  duże firmy oraz konsorcja składające 
się z  przedsiębiorców lub przedsiębior-
ców i  jednostek naukowych. Kluczowym 
warunkiem otrzymania grantu jest wy-
kazanie innowacyjność proponowanego 
rozwiązania co najmniej na poziomie kra-
jowym, a  także konieczność jego wdroże-
nia na rynek. Nabór wniosków rozpoczął 
się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r, 
a  zgłoszone projekty mogą obejmować 
badania przemysłowe, eksperymentalne 
prace rozwojowe oraz prace przedwdroże-
niowe
Wszystkie pozostałe informacje o  udzia-
le środowisk akademickich i  naukowych 
w walce z koronawirusem, a  także nagro-
dach i  wyróżnieniach, jak również gran-
tach Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego znaleźć można na stronie www.
gov.pl/web/nauka/ w  zakładce: „Nauka 
przeciwko COVID-19”. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzka, wiceminister prof. Wojciech Maksymowicz i wiceminister dr Anna Budza-
nowska, podczas wideokonferencji.
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Społeczność Politechniki Wrocławskiej, 
jej pracownicy, naukowcy i  studenci, od 
początku pandemii aktywnie włączyli się 
w  walkę z  nowym wirusem i  pomoc po-
trzebującym. Prof. Marcin Drąg z Wydzia-
łu Chemicznego rozpracował kluczowe dla 
replikacji koronawirusa białko, a  wyniki 
tych badań udostępnił bez występowa-
nia o patent. To szansa, że powstaną tanie 
i skuteczne testy na wirusa, a firmy farma-
ceutyczne zyskają cenny trop w  poszuki-
waniu skutecznego leku.

Czy prowadzone przez pana badania 
pomogą zahamować rozprzestrzenia-
nie się koronawirusa? 

Razem z  moim zespołem na Politechnice 
Wrocławskiej zajmujemy się enzymami 
proteolitycznymi. Są to białka, które peł-
nią funkcje katalityczne i  znajdują się we 
wszystkich organizmach żywych, w  tym 
również w  wirusach. Obecnie wspólnie 
z  grupą prof. Rolfa Hilgenfelda z  Lübeck 
University w  Niemczech badamy inhibi-
tory proteazy SARS-CoV-2 Mpro, która 
jest kluczowa dla replikacji koronawirusa. 
Z kolei z grupą prof. Shauna Olsena z Uni-
versity of Texas w San Antonio (USA) ba-
damy drugą z  proteaz SARS-CoV-2, czyli 
PLpro. Sprawdzamy, jak można zahamo-
wać działanie tych enzymów, co pozwoli 
na zablokowanie rozprzestrzeniania się 
wirusa. Co więcej, we współpracy z grupą 
prof. Wojciecha Młynarskiego z Uniwersy-
tetu Medycznego w  Łodzi opracowujemy 
również system markerów do wizualizacji 
tych enzymów w  komórkach pacjentów, 
a  także chcemy stworzyć multiparame-
tryczny system diagnostyczny.

W jaki sposób?
W naszym laboratorium profilujemy takie 
enzymy i  określamy tak zwaną specyficz-

Na Politechnice Wrocławskiej rozpracowano 
kluczowe dla replikacji koronawirusa białko
Rozmowa z  prof. Marcinem Drągiem z  Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej

ność substratową. Stworzyliśmy w  Pol-
sce specjalną technologię, która nam to 
umożliwia. Jeżeli wyobrazimy sobie, że ten 
enzym jest zamkiem, my dorabiamy klu-
cze. Uzyskane informacje będą mogły być 
natychmiast wykorzystane przez lekarzy 
do badań nad retargetowaniem leków, ale 
także przez wirusologów do pracy nad mo-
delami wirusów, żeby lepiej zrozumieć me-
chanizm ich działania. My również, dzięki 
projektowi z Narodowego Centrum Nauki, 
zajęliśmy się retargetowaniem leków wo-
bec proteaz uczestniczących w rozwoju ko-
ronawirusa. Bo oprócz dwóch wirusowych 
w proces ten zaangażowane są jeszcze czte-
ry proteazy ludzkie. Planujemy zbadać już 
znane leki, ale także wiele związków po-
chodzenia naturalnego czy analogów zna-
nych leków. 

Na jakim etapie są badania?
Udało nam się przeanalizować obie pro-
teazy wirusowe, porównać do tych z  po-
przedniej epidemii SARS, a  co więcej – 
opracować związki selektywnie hamujące 
ich działanie. Wszystkie dane dotyczące 
profilowania specyficzności substratowej 
udostępniamy za darmo i bez patentowania 
na platformie bioRxiv. Uzyskaliśmy także 
struktury krystaliczne otrzymanych przez 
nas inhibitorów z obiema proteazami. Jest 
to bardzo ważne w aspekcie projektowania 
leków. To pierwsze na świecie struktury 
krystaliczne tego enzymu ze związkami 
małocząsteczkowymi, a  projekt ten pro-
wadzimy ze wspomnianą już grupą prof. 
Shauna Olsena. Jest to naprawdę olbrzymi 
krok w kierunku zrozumienia, w jaki spo-
sób można zahamować działanie tych en-
zymów. Obecnie także mamy już markery 
do obrazowania obu proteaz i dalej pracu-
jemy nad udoskonaleniem ich właściwości, 
by były jeszcze bardziej czułe i reaktywne. 

We współpracy z Sanford Burnham Prebys 
Medical Discovery Institute (USA) nasze 
związki testujemy także na komórkach za-
rażonych koronawirusem.

Kiedy zaczął pan rozpracowywać 
działanie koronawirusa?

Jak tylko pojawiły się pierwsze doniesie-
nia o  SARS-CoV-2. Posiadamy nowocze-
sny sprzęt, który umożliwia nam bardzo 
dokładną analizę różnorodnych para-
metrów badanych komórek. Jako jedyne 
w  Polsce nasze laboratorium w  Katedrze 
Chemii Biologicznej i  Bioobrazowania na 
Politechnice Wrocławskiej ma cytometr 
masowy. Ostatnio rozbudowaliśmy naszą 
aparaturę o moduł do obrazowania z wy-
korzystaniem cytometrii masowej zwany 
Hyperion (ang. Imaging Mass Cytometry, 
IMC).   Dzięki ogromnej multiparametro-
wości tych aparatów możemy dokony-
wać wyjątkowo dokładne analizy próbek, 
mierząc nawet kilkadziesiąt parametrów 
w tym samym czasie. Tę aparaturę zamie-
rzamy wykorzystać do badania ozdrowień-
ców. Chcemy zobaczyć, jak szybko te osoby 
dochodzą do zdrowia i czy stosowana tera-
pia miała wpływ na przebieg choroby. Ten 
projekt będziemy prowadzić z grupą prof. 
Krzysztofa Simona z Oddziału Chorób Za-
kaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego we Wrocławiu. 

Dziękuję za rozmowę 
Iwona Szajner

Produkcja sprzętu ochronnego dla lekarzy (m.in. drukowanie przyłbic), prowadzenie 
- wspólnie z kilkoma grupami badawczymi z USA - badań dot. koronawirusa, których 
wyniki bezpłatnie udostępniono w internecie, prace nad systemem testów identyfiku-
jących obecność wirusa SARS CoV-2 i medycznymi badaniami termowizyjnymi, pro-
gnozowanie rozwoju epidemii  za pomocą modeli matematycznych, międzynarodowe 
badania opinii publicznej na temat wiedzy o koronawirusie czy też studencka akcja 
#StopFakeNews, w  której rozwiewane są wątpliwości związane z  licznymi, często 
niesprawdzonymi, informacjami pojawiającymi się w sieci o wirusie - to tylko część 
działań społeczności Politechniki Wrocławskiej w walce z koronawirusem.

– Podobnie, jak wiele innych uczelni, szybko 
– w miarę naszych możliwości – włączyliśmy 
się do walki z epidemią – wspomina prof. 
Danuta Zawadzka. – Informacje z tech-
nicznych szkół wyższych pozwoliły nam na 
stworzenie mapy naszych aktywności. Oka-
zało się, że wszyscy na swój sposób pomaga-
ją. Uznałam, że warto to pokazać pod wspól-
nym szyldem. W ten sposób powstał projekt 
„Politechniki pomagają”, którym – za zgodą 
uczestników – zainteresowałam Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Walka z wirusem i obszary wsparcia
19 maja br., z inicjatywy ministra nauki 
Wojciecha Murdzka, z udziałem przedsta-

Politechnika Koszalińska inicjatorem  
projektu „Politechniki pomagają”
Inicjatorką ogólnopolskiego projektu „Politechniki pomagają”, 
który ma na celu prezentację działań uczelni technicznych, an-
gażujących się w walkę z wirusem SARS-CoV-2, jest dr hab. Da-
nuta Zawadzka, prof. PK, rektor elekt Politechniki Koszalińskiej, 
a do czasu objęcia stanowiska od nowego roku akademickiego 
prorektor ds. kształcenia. 

wicieli 24 uczelni technicznych, a w sumie 
niemal 50 uczestników i obserwatorów, 
w tym także innych przedstawicieli resor-
tu: sekretarza stanu prof. Wojciecha Mak-
symowicza i podsekretarz stanu dr Anny 
Budzanowskiej, odbyła się wideokonfe-
rencja na temat projektu. Jej wirtualnym 
gospodarzem była prof. Danuta Zawadzka. 
Wojciech Murdzek otworzył spotkanie: 
– Dziękuję za inicjatywę – powiedział. – 
Docierają do nas sygnały o działaniach, od 
tych najprostszych, po badawcze, naukowe 
i wdrożeniowe; to energia wywołana w tym 
trudnym czasie. Cześć tych inicjatyw to ele-
ment misji i reakcja na potrzeby otoczenia. 
Wszystkie dają nadzieję, życie zmienia się 
na naszych oczach. 
Minister zadeklarował, że resort stara się 
wspierać to, co robią uczelnie, także finan-
sowo lub poprzez rządowe agendy. Uczelnie 
zaprezentowały swoje dokonania i osiągnię-
cia w walce z wirusem i obszary wspierania 
medyków, instytucji i służb ratunkowych. 

Respiratory, roboty i... ewakuacje 
Jak wynika z tych informacji, skróconych 
do niezbędnego minimum czasowego 
(spotkanie trwało dwie godziny), zakres 
działań jest ogromny, począwszy od pro-
dukcji respiratorów, płynu do dezynfekcji, 
przyłbic i adapterów do masek i szycia ma-
seczek, poprzez oddawanie krwi, wspiera-
nie seniorów i e-learning dla uczniów szkół 
średnich, aż po zaawansowane badania 
w różnych obszarach nauki. 
Uczelnie pracowały i pracują nad sprzę-
tem do oczyszczania powietrza, projektu-
ją roboty dla placówek medycznych, nowe 
elementy ochrony osobistej i nowatorskie 
rozwiązania w zakresie materiałów, badają 
i wspierają walkę ze stresem, budują plat-
formy informacyjne, stawiają stanowiska 
do mierzenia temperatury, angażują się 
w prace nad testami. 
Szkoły wyższe wojskowe i straży pożarnej 
wspierały ewakuację np. domów pomocy 
społecznej. Wiele uczelni współpracowało 
ze szpitalami, samorządami, organizacja-
mi pozarządowymi i innymi podmiotami. 

Studenci także pomagają
Politechnika Koszalińska jest jednym 
z prekursorów akademickiej aktywności 
wobec COVID-19. Pierwsze działania po-
mocowe zaczęła realizować już 19 marca 
br. Prowadziła, a w większości dziedzin 
nadal prowadzi, aktywność w czterech 
obszarach: produkcja przyłbic, szycie ma-
seczek, działalność studentów i kampania 
informacyjno-profilaktyczna prowadzona 
od początku epidemii w mediach uczelnia-
nych i społecznościowych.
Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicz-
nego, przy współpracy m.in. z Wydziałem 
Architektury i Wzornictwa, wyproduko-
wało dotąd 11.300 tys. przyłbic, które trafi-
ły do 200 podmiotów, w tym do Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej, szkół średnich 
w regionie, służb medycznych, ratunko-
wych i mundurowych. 
Z biegiem miesięcy na Wydziale Archi-
tektury i Wzornictwa powstało w sumie 
ponad tysiąc maseczek. Studentki Peda-
gogiki prowadziły akcję wspierając służby 
medyczne, instytucje, seniorów. 
– Zagrożenie nie maleje, podobnie, jak licz-
ba zakażeń – przyznaje prof. Danuta Za-
wadzka. – Wciąż więc pomagamy tym, któ-
rzy stoją na pierwszej linii walki z epidemią 
i wspieramy tych, którzy prowadzą działal-
ność w obszarach szczególnego zagrożenia. 

Ruszą badania nad przyłbicami 
Produkcja przyłbic zaowocowała nową 
inicjatywą. Urząd Marszałkowski w Szcze-
cinie, w ramach projektu Odpowiedzialny 
Społecznie Proto_Lab, przyznał uczelni 135 
tys. zł na opracowanie i testowanie techno-
logii wspierających badania medyczne i ra-
townicze w walce z koronawirusem. 
Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. 
PK, dyrektor Centrum Druku 3D mówi: – 
Dotacja zostanie przeznaczona na moder-
nizację i modyfikację elementów ochrony 
bezpośredniej. Zrealizujemy badania wy-
trzymałościowe rozwiązań projektowych 
elementów konstrukcyjnych przyłbic wyko-
nanych z materiałów do druku w technolo-
gii FDM. 
Testy pozwolą odpowiedzieć na pytania, 
czy tak wykonane przyłbice odporne są na 
środki odkażające i mogą być biodegrado-
walne. Zadanie obejmuje też optymalizację 
projektu pod kątem szybkości, a więc cza-
su potrzebnego do wytwarzania przyłbicy 
metodą przyrostową.

Mateusz Stankiewicz
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Prof. Danuta Zawadzka, rektor elekt Politechniki 
Koszalińskiej, inicjator projektu „Politechniki po-
magają”.

Na Wydziale Architektury i Wzornictwa powstało 
ponad tysiąc maseczek. 
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Politechnika przeciw epidemii
Świat broni się przed pandemią Sars-CoV-2, ale obecnie jedynym sposobem na uniknięcie za-
każenia pozostaje stosowanie się do zasad dystansu społecznego oraz profilaktyki poprzez 
korzystanie ze środków ochronnych, takich jak maseczki czy środki odkażające. W walkę 
z epidemią angażuje się nauka. Trwają poszukiwania skutecznego leku i szczepionki, a w 
tym procesie poszczególne dyscypliny czerpią wzajemnie z kapitałów doświadczeń i badań. 
Politechnika Śląska proponuje ponadto rozwiązania praktycznego wsparcia medycyny w co-
dziennej walce na pierwszej linii.

Z tą myślą Uczelnia ogłosiła konkursy pro-
jakościowe dla pracowników, doktorantów 
i studentów. – Jako uczelnia badawcza, 
która od 75 lat współtworzy charakter re-
gionu śląsko-zagłębiowskiego, angażując 
się w rozwój przemysłu, nauki i przede 
wszystkim nowoczesnych technologii, Po-
litechnika Śląska włącza się w działania 
na rzecz walki z pandemią, m.in. przez 
współpracę ze służbami medycznymi. 
W tym celu ogłosiłem na Uczelni konkursy 
projakościowe na dofinansowanie badań 
związanych ze zwalczaniem COVID-19. 
Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi 
nam kontynuację badań już rozpoczętych, 
a także umożliwi otwarcie nowych projek-
tów – mówi Rektor Politechniki Śląskiej 
prof. Arkadiusz Mężyk. 
Naukowcy pracują nad rozwiązaniami 
wspomagającymi zarówno badania w me-
dycynie, np. przez udział w międzynarodo-
wych zespołach pracujących nad uzyska-
niem szczepionek i leków, jak i pomagają 
udoskonalać środki i sprzęt chroniące le-
karzy, pielęgniarki czy samych pacjentów 
przed zakażeniem. – Sytuacja wymaga od 
nas pełnego społecznego zaangażowania. 

Politechnika daje swój naukowy poten-
cjał – wiedzę, aparaturę badawczą i ludzi. 
Zapraszam do współpracy przedstawicieli 
biznesu, przemysłu i tych, którzy chcieliby 
wspólnie z nami podjąć walkę z epidemią 
koronawirusa – dodaje Rektor.

Program crowdfundingowy
Politechnika Śląska, wychodząc naprzeciw 
potrzebie szybkiego, wspólnego działania 
naukowców w walce z pandemią, urucho-
miła dodatkowe możliwości w postaci pro-
gramu „Politechnika przeciw epidemii”. 
W jego ramach można udzielać finansowe-
go wsparcia dla prowadzonych na Uczelni 
prac badawczych na rzecz zwalczania CO-
VID-19. Ze środków pozyskanych drogą 
dobrowolnych wpłat pracownicy naukowi 
Politechniki Śląskiej będą mogli korzy-
stać przy realizacji działań na rzecz wal-
ki z COVID-19, a także w prowadzeniu 
przedsięwzięć dotyczących innych chorób 
zakaźnych oraz zminimalizowania kon-
sekwencji stanu epidemii. Zachęcamy do 
zaangażowania się w inicjatywę Politech-
niki Śląskiej. Wpłat można dokonywać na 
specjalne subkonto: PL 20 1050 1214 1000 
0024 6643 9409 oraz za pomocą szybkich 
płatności metodą Blik.

Projekty Politechniki Śląskiej 
1. Ozonator  – urządzenie do skutecznej 

i szybkiej dezynfekcji pomieszczeń 
oraz karetek

2. Autonomiczny robot asystujący do 
pracy w szpitalach 

3. CORNELIA – internetowy system 
zbierania ankiet dotyczących zaburzeń 
poznawczych u osób z podejrzeniem 
zarażenia wirusem SARS-CoV-2

4. RespiSave – prototyp respiratora 
z funkcją telemetrii

5. CIRCA – internetowy system wspiera-
nia diagnostyki obrazowej COVID-19. 

6. System przesiewowego mierzenia tem-
peratury pacjentów z wykorzystaniem 
kamer termowizyjnych. 

7. Brama odkażająca – projekt zwyciężył 
konkursu HEALING SOLUTIONS 
FOR TOURISM CHALLENGE. Wy-
nalazek pokonał ponad 1100 zespołów 
z ponad 100 krajów i znalazł się na li-
ście 9 wygranych w konkursie o zasię-
gu międzynarodowym.

8. Automatyczny resuscytator
9. Przyłbice (4 tys.), przejściówki (5 róż-

nych projektów), dla szpitali w całej 
Polsce, także dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

10. Kompaktowa komora do sterylizacji 
filtrów HEPA

11. Praca nad jednym z kluczowych enzy-
mów wirusa SARS-CoV-2

12. Pomoce szkolne Instytutu Badań nad 
Edukacją i Komunikacją  dla uczniów 
i nauczycieli realizujących zajęcia zdalne.
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Przedsięwziecia podjęte w UTP w ramach 
walki z koronawirusem COVID-19:
I. Wspieranie walki ze skutkami CO-

VID-19 
1. Zbudowany został prototyp respira-

tora CoViVENTILUCM01 w oparciu 
o własny projekt, a przeprowadzone 
testy techniczne pracy prototypu z wy-
korzystaniem profesjonalnego fantomu 
i analizatora pf300 z symulowaniem 
różnych schorzeń płuc wykazały dużą 
zgodność pracy respiratora z założenia-
mi. Ponadto testy wykazały zgodność 
parametrów pracy oraz przebiegów wen-
tylowania płuc przy użyciu respiratora 
z ASL 5000 Lung Solution. Na prace pro-
jektowe i zbudowanie prototypów UTP 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy w walce z koronawirusem
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy aktywnie włączył się w przedsię-
wzięcia związane z walką z koronawirusem.

otrzymało dofinansowanie z MNiSzW 
w wysokości 125 tys. zł. Specjalistów 
z UTP wspomagali również inni fachow-
cy. W skład zespołu kierowanego przez 
prof. Tomasza Topolińskiego weszli nie 
tylko pracownicy UTP, ale także z firmy 
CIMAT, MEDSEVEN, a nadzór medycz-
ny nad pracami zespołu objął krajowy 
konsultant ds. obronności w zakresie 
anestezjologii i intensywnej terapii, płk 
dr n. med. Robert Włodarski, zastępca 
Komendanta 10 Wojskowego Szpitala 
Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. 
Obecnie trwają prace formalne i uzgod-
nienia dotyczące uzyskania zgody na 
wprowadzenie respiratora do obrotu co 
umożliwi wyprodukowanie pierwszej 
serii i przeprowadzenie badań klinicz-
nych.

2. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
wyprodukowanych zostało ponad 7500 
przyłbic, które trafiły do szpitali, przy-
chodni, DPS oraz instytucji publicznych 
np. straż pożarna. W produkcji przyłbic 
udział brali studenci pracownicy, a tak-
że radny m. Bydgoszczy Jakub Miko-
łajczak. Przyłbice produkowane były 
w technologii laserowej co pozwalało 
uzyskać wydajność nawet 300 przyłbic. 
Obecnie przyłbice przekazywane są 
także do szkół i przedszkoli. Przyłbice 
produkowane były także na Wydziale 

Budownictwa Architektury i Inżynierii 
Środowiska metodą druku 3D.

Wyprodukowanie dużej liczby przyłbic 
było możliwe dzięki ogromnej życzliwości 
firmy Inline Poland z Murowanej Gośli-
ny, Kolbud, Miko Pac z Bydgoszczy oraz 
KGL SA z Klaudyna, które nieodpłatnie 
przekazały część folii, a agencje reklamo-
we Replika i VST z Bydgoszczy pomagały 
w cięciu niektórych elementów. W akcję 
włączył się Bydgoski Klaster Przemy-
słowy oraz 8 Brygada Wojsk Terytorial-
nych Obrony Kraju pomagając nam m.in. 
w transporcie. Do wspierających akcję 
#UTPdlaSzpitali dołączyły sieci sklepów 
ALDI Polska i Lidl Polska zapewniając kar-
tony do pakowania i wysyłki.
3. Wydrukowano ponad 200 adapterów do 

różnego rodzaju masek ochrony osobi-
stej umożliwiające stosowanie filtrów.

4. Pracownicy Uczelni szyją maseczki 
ochronne i przekazują bydgoskim szpi-
talom.

II. Udział w pierwszym wykorzystaniu dro-
nów do transportu medycznego próbek 
– studenci i pracownicy w ramach prac 
rozwojowych nad zastosowaniem dro-
nów do zadań w sferze cywilnej uczestni-
czyli 29.04.2020 r., w pierwszym w kraju 
transporcie między szpitalem Banacha 
a szpitalem MSWiA w Warszawie.

III. W ramach działań kulturalne 
a) Prezentacja ZUMBY
b) Zdalny Występ Chóru UTP https://

expressbydgoski.pl/chor-akademicki-
-utp-nagral-kolysanke-ki-galczynskie-
go-wideo/ar/c13-14959940

c) Od kilku lat pracownicy Wydziału Za-
rządzania z okazji Dnia Dziecka są or-
ganizatorami miejskiego festynu Bajko-
wa Bydgoszcz skierowanego do całych 
rodzin, a szczególnie do dzieci. W tym 
roku ze względu na ograniczenia wy-
nikające z panującej pandemii Impreza 
ta nie mogła się odbyć w plenerze. Or-
ganizatorzy wykorzystali elementy for-
muły tego festynu i przygotowali wersję 
zdalną. W programie były tradycyjne 
życzenia złożone przez włodarzy woje-
wództwa, miasta i Rektora UTP. W czę-
ści artystycznej były między innymi wy-
stępy taneczne dzieci oraz studentów.

Zespół projektowy z respiratorem CoViVENTILUCM01 podczas wizyty wiceministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego prof. Wojciecha Maksymowicza

Wyprodukowane przyłbice.

Czy nauka jest nam potrzebna? Czemu 
służą badania naukowe? Chyba ciągle po-
kutuje stereotyp naukowca z czupryną roz-
wichrzoną jak u Einsteina, oderwanego od 
rzeczywistości, robiącego coś, czego nikt 
nie rozumie i do niczego nie jest potrzeb-
ne. Doniesienia o wynikach badań np. nad 
długością pocałunków u różnych nacji, 
podtrzymują ten stereotyp. Życie zaś toczy 
się swoim trybem, nie zakłócone ani teorią 
względności, ani wynikami badań nad po-
całunkami. 
Toczyło się. Do końca ubiegłego roku. 
O trzeciej nad ranem w noc przedsylwe-
strową, komputer unijnego centrum ba-
dawczego JRC śledzący doniesienia z ca-
łego świata, zaalarmował o zwiększającej 
się liczbie zachorowań w Chinach na jakąś 
nową chorobę. 4 marca mieliśmy już pierw-
szy przypadek w Polsce. A potem pierwsze 
zgony, rosnąca świadomość zagrożenia, 
zamrożenie gospodarki i życia społeczne-
go. I wtedy przypomnieliśmy sobie nagle 
czym jest nauka i czemu ma służyć. 
Najpierw śledziliśmy naukowe poszukiwa-
nia przyczyn nowej choroby, identyfikację 
wirusa i jego mutacji. Obserwowaliśmy 
próby różnego rodzaju terapii i badania 
skuteczności starych i nowych leków. Z na-
dzieją patrzymy na prace nad stworzeniem 
skutecznej szczepionki. Kibicowaliśmy 
polskim naukowcom z  Poznania, którzy 
pracowali nad przygotowaniem testu dia-
gnozującego zakażenie. Okazał się lep-
szy od wielu sprowadzanych z  zagranicy 
i dzięki błyskawicznej dotacji Ministerstwa 
Nauki udało się szybko uruchomić jego 
produkcję. Kiedy w innych krajach zaczę-
ło brakować respiratorów ratujących życie 
zakażonym, kilka ośrodków naukowych 
w Polsce opracowało nowe, łatwe w pro-
dukcji modele i  rozpoczęło testy prototy-
pów w szpitalach. Sprawdził się też genial-
ny w swej prostocie pomysł „rozgałęziacza” 
umożliwiającego podłączenie dwóch pa-
cjentów do jednego aparatu. Na szczęście 
w porę wprowadzone w kraju ograniczenia 
gromadzenia się i przemieszczania zaha-
mowały rozwój epidemii, dzięki czemu 
respiratorów nie zabrakło. Gdyby jednak 
doszło do ponownego przyspieszenia epi-
demii, to już jesteśmy do tego lepiej przy-
gotowani.
A skąd wiemy, jakie ograniczenia i kiedy 
wprowadzać? To wynik złożonych obli-
czeń przy użyciu zaawansowanych modeli 
epidemiologicznych. Rząd Wielkiej Bryta-
nii jednej nocy zupełnie zmienił taktykę, 

Nauka w czasach zarazy
kiedy obliczenia pokazały, że przy braku 
ograniczeń umrą setki tysięcy ludzi, a sen-
sowne ograniczenia mogą tę liczbę zmniej-
szyć do kilkunastu tysięcy. Innymi słowy, 
obliczenia takie uratowały życie setkom ty-
sięcy ludzi tylko na Wyspach Brytyjskich. 
Niemal symbolem tych ograniczeń stały się 
maseczki na twarz. Ale maseczka maseczce 
nie równa. Z  jakich materiałów maseczki 
są najbardziej skuteczne? W których moż-
na się czuć bezpieczniej? To również wynik 
badań naukowych, ujęty w formie norm, 
które maseczki muszą spełniać, aby uzy-
skać stosowny certyfikat. Dzięki badaniom 
naukowym dowiedzieliśmy się w jakiej 
temperaturze jak długo może żyć wirus 
poza organizmem człowieka i jak ważne 
jest mycie rąk ciepłą wodą z mydłem.
Wszystkie te badania nie byłyby jednak 
możliwe, gdybyśmy się za nie zabrali po 
wybuchu epidemii. Po pierwsze, wykorzy-
stujemy ogromną wiedzę o wirusach, epi-
demiach, lekach itp. zgromadzoną przez 
lata na całym świecie. Po drugie, mamy, 
także w Polsce, naukowców, którzy są zna-
komitymi ekspertami z dużym doświad-
czeniem badawczym. Po trzecie, mamy 
dobrze wyposażone laboratoria z aparatu-
rą umożliwiającą natychmiastowe badania 
nad nowymi wirusami, lekami, szczepion-
kami i  materiałami ochronnymi. Mamy 
też konstruktorów, którzy potrafią szyb-
ko zaprojektować potrzebne urządzenie 
oraz centra komputerowe i informatyków 
znających się na zaawansowanym mode-
lowaniu różnych zjawisk. A to wszystko 
dzięki temu, że wyższe uczelnie kształcą 
przyszłych badaczy, a subwencje i granty 
umożliwiają naukowcom rozwijanie swo-
ich kompetencji i poszerzanie naszej wie-
dzy.
Powyższe przykłady pokazują wielką uży-
teczność nauk medycznych i po trosze 
biologicznych, informatycznych i technicz-
nych. A co nam przyjdzie z badania pola 
magnetycznego Ziemi, burz na Słońcu czy 
wybuchów odległych gwiazd superno-
wych? Może lepiej skupić fundusze właśnie 
na naukach medycznych, oszczędzając na 
innych dziedzinach? Otóż nikt nam nie za-
gwarantuje, że kolejny kryzys będzie spo-
wodowany nowym wirusem. Może będzie 
to zmiana kierunku pola magnetycznego 
Ziemi? Takie zmiany zachodzą mniej wię-
cej raz na 100 000 lat, ale właśnie obserwu-
jemy, że oś magnetyczna Ziemi zaczęła się 
coraz mocniej oddalać od osi obrotu naszej 
planety. Nie potrafimy jeszcze przewidzieć, 

czy przemagnesowanie nastąpi za 10 czy za 
10 000 lat, ale kiedy nastąpi, to w  Ziemię 
uderzy strumień zabójczego promieniowa-
nia kosmicznego. 
Wielka burza magnetyczna na Słońcu 
może mieć katastrofalne skutki dla sieci 
energetycznych. Takie wypadki już się zda-
rzały. Połączenie dwóch gwiazd neutrono-
wych albo implozja ogromnej supernowej 
w naszej Galaktyce wywoła strumień pro-
mieniowania gamma, bardziej przenikli-
wego niż promieniowanie Roentgena, któ-
ry może zniszczyć całą telekomunikację 
satelitarną, system GPS itp.
Wirus przypomniał nam więc jak bardzo 
potrzebna jest nauka w czasach zarazy, czy 
innych kataklizmów. Ale ograniczanie roli 
nauki do ratowania nas w kryzysach, to jak 
sprowadzanie miłości do seksu. Całe nasze 
życie jest w dzisiejszych czasach tak przy-
jemne i wygodne dzięki zdobyczom nauki 
i wynikających z niej technologii. Wystar-
czy spojrzeć na przedmioty i materiały, 
które nas otaczają, a których istnienie 100 
lat temu nawet się nie śniło. Ale najpięk-
niejszy w nauce, podobnie jak w  miłości, 
jest jej romantyzm. To głównie ciekawość 
świata, pragnienie zrozumienia jak jest 
zbudowany i jak działa oraz podziw nad 
prostotą i pięknem praw nim rządzących, 
są główną motywacją naukowców. 

Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna podsekretarz stanu 
w MNiSW
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Akademia Wojsk Lądowych imienia ge-
nerała Tadeusza Kościuszki dostosowuje 
standardy bezpieczeństwa do aktualnej 
sytuacji i nowych rekomendacji władz 
państwowych. Żołnierze zawodowi 
i podchorążowie AWL zaangażowani są 
również w operację „Odporna Wiosna” 
polegająca na wsparciu służb i instytucji 
bezpośrednio walczących z pandemią, 
jak również na udzielaniu pomocy naj-
bardziej narażonym na zagrożenie koro-
nawirusem. 
W Akademii poszerzono zakres działań 
profilaktycznych w celu zwiększenia po-
ziomu bezpieczeństwo żołnierzy i pracow-
ników cywilnych o procedury pomiaru 
temperatury ciała u osób wchodzących 
i wjeżdżających na teren AWL oraz roz-
szerzono zakres pracy zdalnej. Osoby 
z temperaturą ciała przekraczającą normę 
proszone są o konsultację lekarską i nie są 
wpuszczane na teren Akademii.
Ponadto, opracowano i wdrożono szereg 
procedur (scenariuszy) wewnętrznych oraz 
procedury uwzględniające wsparcie przez 
specjalistyczne służby na wypadek poten-
cjalnego pojawienia się sytuacji zagrożenia 
wymagających szybkiej i profesjonalnej 
reakcji.

Operacja „Odporna wiosna”
Dbając o wewnętrzne bezpieczeństwo jed-
nocześnie Akademia utrzymuje pełną go-

Żołnierskie wsparcie dla potrzebujących 
i walczących z pandemią

towość do podjęcia ewentualnych działań 
wspierających służby w walce z koronawi-
rusem. Żołnierze zawodowi i podchorą-
żowie AWL zaangażowani są w operację 
«Odporna Wiosna”. Jej główne cele to: za-
pobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, 
wsparcie rodzin personelu medycznego, 
kombatantów, weteranów, osób starszych, 
niepełnosprawnych, samotnie wychowu-
jących dzieci, osób poddanych kwarantan-
nie, kontrola sanitarno-epidemiologiczna, 
wsparcie logistyczne w zakresie dystrybu-
cji leków, urządzeń i materiałów medycz-
nych, akcje krwiodawstwa, współpraca 
i wsparcie pododdziałów Wojsk Obrony 
Terytorialnej.

Pomoc dla wielkopolskich szpitali
Transport środków medycznych trafił 
do 65 wielkopolskich szpitali i placówek, 
walczących z koronawirusem. W przed-
sięwzięciu uczestniczyli terytorialsi z 12 
Wielkopolskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej (12 WBOT), podchorążowie Aka-
demii Wojsk Lądowych oraz pracownicy 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.
- To już kolejna transza środków medycz-
nych, którą kolportują żołnierze 12 WBOT, 
tym razem wspierani przez podchorążych. 
Należy podkreślić, że pod moją komendę 
oddelegowano 100 podchorążych  – mówi 
płk Rafał Miernik, dowódca Brygady.

Wojskowe pojazdy dowiozły do placówek 
medycznych blisko 1300 maseczek chirur-
gicznych, 211 tys. maseczek FFP2, 31 tys. 
maseczek FFP3, 52 tys. rękawiczek oraz 
ponad 5 tys. litrów płynu do dezynfekcji. 
Żołnierze dostarczyli środki medyczne 
m.in. do Poznania, Leszna, Śremu, Piły, 
Ostrowa Wielkopolskiego, Gniezna, Koni-
na, Jarocina i Pleszewa.

Krew darem życia
Społeczność Akademii Wojsk Lądowych 
postanowiła również odpowiedzieć na apel 
związany z brakami w bankach krwi i kon-
sekwencjami pandemii. Przy współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, na te-
renie AWL została przeprowadzona akcja 
poboru krwi. Do udziału w akcji zgłosiło 
się wielu chętnych krwiodawców, w głów-
nej mierze podchorążowie. Rektor-Ko-
mendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz 
Skorupka zasiadając na fotelu w specjali-
stycznym krwiobusie również dał przykład 
wszystkim, których nie dotknęła pande-
mia do podzielenia się cennym i niezastą-
pionym darem życia jakim jest krew.
Akademia razem z RCKiK zaapelowała 
do wszystkich zdrowych osób, u których 
nie występują przeciwwskazania zdrowot-
ne o udanie się do najbliższego centrum 
krwiodawstwa. Działający przy AWL Klub 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego 
Czerwonego Krzyża jest największym or-
ganizatorem akcji poboru krwi w woje-
wództwie dolnośląskim.

Pamiętają o hospicjach
W odpowiedzi na apel Wrocławskiego 
Hospicjum Bonifratrów, w którym po-
proszono o wsparcie związane z zakupem 
środków higieny niezbędnych do właściwej 
pielęgnacji hospicyjnych podopiecznych, 
podchorążowie Akademii Wojsk Lądo-
wych wraz z kapelanem ks. kpt. Maksymi-
lianem Jezierskim natychmiast pospieszyli 
z pomocą. Po zakończeniu akcji, słowa 
podziękowania do społeczności Akademii 
skierowała dyrektor Hospicjum pani Anna 
Żebranowicz. 
–  To się nazywa realna pomoc. Najpierw 
dzięki Wam wypiękniał ogród, teraz po-
spieszyliście z dostawą tak ważnych dla 
pielęgnacji naszych pacjentów środków. 
Serce rośnie. Dziękuję w imieniu hospi-
cjum – podsumowała dyrektor.

Oprac. na podstawie www. awl.edu.pl

STRATEGICZNE INWESTYCJE MORSKIE

kanał żeglugowy
przez Mierzeję Wiślaną

Port Centralny
w Gdańsku

Pogłębienie toru wodnego
Szczecin-Świnoujście

terminal kontenerowy
w Świnoujściu

Port Zewnętrzny w Gdyni
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Grupa LOTOS wsparła instytucje i służby 
finansowo, zapewniła dostawy środków 
ochrony osobistej, przekazała pojazdy do 
dyspozycji, umożliwiła bezpłatne korzy-
stanie z  paliwa na swoich stacjach pojaz-
dom służb mundurowych, wreszcie umoż-
liwiła kierowcom przekazywanie punktów 
z programu LOTOS Navigator na badania 
związane z leczeniem koronawirusa.

Wsparcie Grupy LOTOS  
dla walczących z pandemią

Pandemia koronawirusa z pewnością wpłynie na gospo-
darkę i jest wielkim wyzwaniem dla instytucji oraz służb 
ciągle walczących z zagrożeniem. Tym bardziej należy do-
cenić wsparcie ze strony biznesu. Grupa LOTOS od początku 
pandemii zaangażowała się w działania pomocowe. Uwagę 
zwracają skala i różnorodność akcji.

w Szczecinie oraz Szpital Wojewódzki im. 
Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Pomoc 
dla szpitali była współkoordynowana przez 
Ministerstwo Aktywów Państwowych kie-
rowane przez wicepremiera Jacka Sasina.

Dzięki temu wsparciu, m.in. do Uniwer-
syteckiego Centrum Medycyny Morskiej 
i  Tropikalnej w  Gdyni trafiły specjali-
styczne łóżka do intensywnej terapii z ma-
teracami przeciwodleżynowymi, a  także 
nowoczesny aparat USG. Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w  Szczecinie zakupił ambulans, respira-
tory, 48 łóżek z  szafkami i  materacami 
przeciwodleżynowymi, a  także urządze-
nie do dezynfekcji powietrza z  użyciem 
plazmy. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja 
Kopernika w Koszalinie otrzymał komorę 
BIO-BAG, służącą do transportu chorych. 
Dla 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przy-
chodnią SPZOZ w Gdańsku Grupa LOTOS 
zakupiła osiem kardiomonitorów, moduł 
EEG i wózek akumulatorowy do przewozu 
odpadów skażonych.

Darmowe tankowanie dla służb 

Grupa LOTOS wsparła również wszystkie 
19 zakaźnych szpitali jednoimiennych. 
Otrzymały one od koncernu z  Gdańska 
400 specjalnych kart paliwowych na łączną 
kwotę 2 mln zł. Karetki i inne pojazdy na-
leżące do tych placówek mogą bezpłatnie 
zatankować paliwo na każdej stacji LOTO-
SU w Polsce.

W  ramach akcji „Pomagamy na granicy” 
pomyślano o wsparciu wszystkich funkcjo-
nariuszy na służbie działających na granicy 
Polski. Umundurowani lub poruszający się 
pojazdami oznakowanymi, przyjeżdżają-
cy na wybrane stacje LOTOS, mogli uzy-
skać darmową kawę i hot doga za pół ceny. 
Stacje LOTOS oferowały darmowe napo-
je funkcjonariuszom Straży Granicznej, 
Wojska Polskiego, Pogotowia Ratunkowe-
go, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miej-
skiej i  Służby Celno-Skarbowej, Inspekcji 
Transportu Drogowego.

Jeszcze w  marcu za pośrednictwem Fun-
dacji LOTOS przekazano 5 mln zł na wal-
kę z  koronawirusem. Pieniądze trafiły do 
czterech polskich szpitali – na Pomorzu 
i  w  woj. zachodniopomorskim. Wsparcie 
otrzymał 7. Szpital Marynarki Wojennej 
z  Przychodnią SPZOZ w  Gdańsku, Uni-
wersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 
i  Tropikalnej w  Gdyni, Samodzielny Pu-
bliczny Wojewódzki Szpital Zespolony Mural nawiązujący do kampanii Grupy LOTOS „Każdy czeka na swoje NAJ”.

Co więcej, koncern wsparł też 7. Pomor-
ską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej 
w związku z jej działaniami w czasie pan-
demii. Żołnierze mogli tankować za darmo 
na wybranych stacjach paliw LOTOS.

Grupa LOTOS przekazała również do 
dyspozycji samochody sześciu placówkom 
medycznym z  Pomorza. Pojazdy przewo-
żą pacjentów, próbki i  materiały medycz-
ne. W  ten sposób wsparto: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w  Człuchowie, Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne w  Gdańsku, 115. Szpital Woj-
skowy z przychodnią w Helu, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w  Kartuzach, 
Szpital w Pucku i Szpital św. Jana w Staro-
gardzie Gdańskim.
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Każdy kierowca pomaga

Koncern postanowił zmobilizować i zachę-
cić do działania również swoich klientów. 
Jedną z  ostatnich inicjatyw jest właśnie 
nowa kampania Grupy LOTOS o  nazwie 
„Każdy czeka na swoje NAJ”. Od 1 maja 
kierowcy tankujący na stacjach LOTOS 
mogą przekazać punkty z  programu Na-
vigator na badania związane z  leczeniem 
koronawirusa. Oprócz spotu telewizyjnego 
z  udziałem ambasadorów marki LOTOS, 
w 5 polskich miastach, w tym w Gdańsku, 
pojawiły się wyjątkowe murale nawiązują-
ce do kampanii.

Jednym z  najważniejszych działań pomo-
cowych Grupy LOTOS było zapewnienie 

dostaw brakujących środków ochrony 
indywidualnej. 500 tys. kombinezonów, 
300 tys. przyłbic i 100 tys. ochraniaczy na 
buty – tyle materiałów łącznie pozyskała 
Grupa LOTOS na rzecz walki z pandemią. 
Koncern regularnie dzielił się też swoimi 
zapasami. Kombinezony, przyłbice oraz 
maseczki ochronne, a  także płyn do de-
zynfekcji trafił do wielu mniejszych i więk-
szych placówek w całej Polsce. 

Wszystkie swoje działania koncern koor-
dynował będąc w stałym kontakcie z Mini-
sterstwem Aktywów Państwowych.
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opalany w  100 % biomasą, już dziś speł-
niający standardy emisyjne konkluzji 
BAT, jakie wejdą w  życie w  2021 roku. 
Użycie biomasy jako paliwa w  produkcji 
energii elektrycznej oznacza zerowy bi-
lans emisji CO2.
Elektrownia Połaniec dokłada wszelkich 
starań w dywersyfikowaniu potencjału pro-
dukcji zielonej energii. Plany inwestycyjne 
dotyczą m.in. fotowoltaiki. Zarząd Enei 
Elektrowni Połaniec podpisał listy inten-
cyjne w  zakresie realizacji budowy farm 
fotowoltaicznych z  gminą Osiek, z  gminą 
Staszów, a  także z  Grupą Azoty Kopalnie 
i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL”. 
Strony prowadzą rozmowy na temat moż-
liwych kierunków i form współpracy w za-
kresie realizacji projektów. Szczegóły oraz 
model współpracy uregulują odrębne umo-
wy.
Wszystkim działaniom inwestycyjnym 
na przestrzeni lat towarzyszy nieustanna 
dbałość i szacunek dla środowiska natural-
nego, przy zachowaniu równowagi między 
potrzebami technicznymi, celami finanso-
wymi i ekologią.
Inwestycje Elektrowni Połaniec wpisują 
się w najnowszą Strategię Rozwoju Grupy 
Enea, która koncentruje się na zrównowa-
żonej transformacji aktywów wytwórczych 
w  kierunku zastosowania odnawialnych 
i  niskoemisyjnych technologii. Są częścią 
planu poprawy sprawności wytwarzania, 
zwiększenia zdolności produkcyjnych 
Grupy i redukcji emisyjności.

W latach 2013 – 2020 w  elektrowni reali-
zowany był projekt Feniks, którego celem 
było podniesienie ekonomiki i  niezawod-
ności pracy elektrowni, poprzez gruntow-
ną modernizację sześciu z  siedmiu kon-
wencjonalnych bloków energetycznych, 
przedłużenie ich żywotności o  kolejnych 
20 lat oraz dostosowanie parametrów emi-
syjnych elektrowni do obowiązujących, 
bardziej wymagających standardów emi-
syjnych. Tak zdefiniowane cele projektu 
zostały osiągnięte poprzez: podniesienie 
sprawności każdego z  bloków o  ok. 2% 
w wyniku wymiany części wysokoprężnej 
i  średnioprężnej turbin oraz remont ka-
pitalny części niskoprężnej, zwiększenie 
dyspozycyjności bloków i  podniesienie 
pewności pracy oraz produkcji energii 
elektrycznej w  wyniku wymiany elemen-
tów kotłów, wydłużenie czasu życia tech-
nicznego elektrowni poprzez modernizację 
wspomnianych wcześniej turbin, generato-
rów i  transformatorów blokowych, zwięk-
szenie mocy bloków z 225 MW do 242 MW 
jako efekt wcześniej wymienionych dzia-
łań, wyposażanie kotłów w  instalacje ka-
talitycznego odazotowania spalin SCR. 
Obecnie Elektrownia Połaniec dysponuje 
całkowitą mocą zainstalowaną 1,9 GW, co 
stanowi ok. 5% mocy osiągalnej w Polsce.
W  ramach dostosowania bloków ener-
getycznych do unijnych wymagań 
w  Elektrowni Połaniec trwają prace mo-
dernizacyjne, które dotyczą elektrofiltrów 
oraz Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS).
Modernizacja elektrofiltrów pozwoli 
zmniejszyć dwukrotnie emisję pyłu i przy-
gotuje sześć bloków do dalszej, długoletniej 
pracy. Podobnie inwestycja związana z głę-
boką modernizacją i doposażeniem absor-
berów IOS znacznie poprawi funkcjonowa-
nie całej instalacji i przyniesie zaplanowany 
efekt ekologiczny. Obie inwestycje wyniosą 
łącznie ok. 217 mln zł netto. Wykorzystanie 

Enea Elektrownia Połaniec - wsparcie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju i nowatorskie rozwiązania  
w zakresie ochrony środowiska

najnowocześniejszych technologii pozwoli 
spełnić Elektrowni Połaniec rygorystyczne 
unijne standardy środowiskowe. W  na-
stępnym etapie inwestycji w  Instalacje 
Odsiarczania Spalin rozpocznie się moder-
nizacja oczyszczalni ścieków IOS. Przyjęte 
rozwiązania techniczne i  organizacyjne 
pozwolą na maksymalne ograniczenie od-
działywania projektowanych obiektów na 
wszystkie elementy środowiska i na środo-
wisko jako całość.
Rozbudowa i  doposażenie oczyszczalni 
ścieków IOS, będzie prowadzona w  koor-
dynacji z  trwającymi już modernizacjami 
IOS. Inwestycje te, prowadzone są w  ra-
mach programu dostosowania Elektrowni 
Połaniec do konkluzji BAT, w  efekcie po-
zwolą na dalszą, wieloletnią eksploatację 
bloków energetycznych.
Enea Elektrownia Połaniec, poza stan-
dardowymi blokami, posiada wyjątkowy 
w  Polsce, a  także na skalę światową, blok 
biomasowy o mocy zainstalowanej 225 MW 

Enea Elektrownia Połaniec odgrywa ważną rolę jako główny producent 
systemowy energii elektrycznej dla południowo-wschodniego 
regionu Polski, jej celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa  
energetycznego Polski. Projekty inwestycyjne spółki bazują na 
nowoczesnych technologiach, które nie tylko przedłużają żywotność 
bloków, ale również ograniczają emisyjność oraz zwiększają  
produkcję energii ze źródeł odnawialnych. 

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. +48  15 865 67 01, faks +48 15 865 66 88, e-mail: sekretariat@enea.pl

Podwyższamy
standardy bezpieczeństwa
w produkcji energii
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TRMEW Obrót jest spółką specjali-
zującą się w handlu energią elektrycz-
ną. Z jakich źródeł firma kupuje ener-
gię i komu ją sprzedaje?

Skupujemy energię elektryczną od pod-
miotów wytwarzających ją we wszystkich 
stosowanych w Polsce technologiach OZE, 
czyli pozyskaną z elektrowni wodnych, 
wiatrowych, biogazu, elektrowni fotowol-
taicznych. Mamy stu kilkudziesięciu do-
stawców takiej energii i aktywne relacje 
ze znacznie szerszym gronem podmiotów 
działających w tej branży, stąd też w naj-
bliższym czasie portfel naszych klientów 
będzie stale się zwiększał. 
Zieloną energię sprze-
dajemy do klientów 
końcowych, małych 
i średnich przedsię-
biorstw, dla dużych 
firm, jak również dla 
samorządów. Jeśli 
chodzi o tę ostatnią 
grupę, to współpracujemy głównie z sa-
morządami średniej wielkości. Jednostki 
te kupowaną od nas energię wykorzystują 
m.in. do oświetlenia ulic, budynków uży-
teczności publicznej - szkół, szpitali, czy 
urzędów. Ofertę zakupu energii każdora-
zowo dopasowujemy do indywidualnych 

Umożliwiamy przedsiębiorc   om i samorządom 
efektywne wykorzystywani   e zielonej energii
Z Sebastianem Jabłońskim, prezesem TRMEW Obrót rozmawia Ryszard Żabiński

potrzeb, biorąc również pod uwagę specy-
fikę jej wytwarzania. 
Dostęp do rynku energii elektrycznej stwa-
rza nam np. możliwości rozliczeń opartych 
o notowania indeksów giełdowych publi-
kowanych przez Towarową Giełdę Energii, 
czy też indeksy giełd zagranicznych. Dla 
klientów zainteresowanych przewidywal-
nym przychodem mamy wariant stałej, 
gwarantowanej ceny. Z kolei klientom, 
których źródła wytwórcze pozwalają na 
zarządzanie produkcją w ciągu doby mo-
żemy zaoferować zmienną cenę opartą 
o różnorodne indeksy rynkowe. 
Spośród wszystkich polskich spółek ob-
rotu wyróżnia nas najwyższy wskaźnik 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w strukturze paliw zużytych do wytwarza-
nia energii, który wynosi 100%. W trosce 
o środowisko inwestujemy w ekologiczne 
źródła wytwarzające energię odnawialną. 
Inwestujemy w energetykę wiatrową, ener-
getykę słoneczną, biogaz, w sumie są to 
zaawansowane projekty na poziomie 500 
MW, w różnych technologiach. 

Które instalacje OZE mają w Polsce 
największe perspektywy rozwoju, 
w które inwestuje się najwięcej?

Jeżeli spojrzymy wstecz, to różne techno-
logie przeżywały okresy silnego wzrostu, 
a później zastoju wynikającego przede 
wszystkim z braku sprzyjających regulacji 
prawnych. Tak było na przykład z rozwo-
jem biogazowi, czy energią wiatrową. Od 
dwóch lat obserwujemy silny rozwój ener-

getyki słonecznej. Uważam, że najbliższe 
5-10 lat będzie bardzo dobrym okresem 
dla OZE, która powoli zacznie zastępować 
energetykę opartą na węglu, czy gazie.

Zielona energia jednak jest droższa 
od konwencjonalnej. W jaki sposób 
udaje się przekonywać klientów, aby 
ją kupowali?

Wraz z rozwojem handlu emisjami zanie-
czyszczeń, różnica w cenie zielonej i kon-
wencjonalnej energii będzie malała. Po-
nadto, bardzo ważne są takie kwestie jak 
ochrona środowiska, zatrzymanie dewa-
stacji naszej planety, coraz silniejsza pre-
sja społeczna na korzystanie z technologii 
przyjaznych środowisku. Dla wielu przed-
siębiorców są to bardzo ważne argumenty. 
W środowisku biznesowym coraz częściej 
też warunkiem podjęcia współpracy jest 
właśnie, to w jaki sposób przyszły partner 
podchodzi do tych problemów, jakie sto-
suje technologie, czy zagrażają one środo-
wisku. W sumie, tworzy się coraz szersze 
grono, świadomych odbiorców, dla których 
te wartości mają coraz większe znaczenie. 
To jest też trochę tak jak z wyborem zdro-
wej żywności bio, lub żywności z produkcji 
masowej. Wiadomo, że bio będzie droższa, 
ale jednak coraz częściej ją wybieramy. 

Spółka została powołana przez Towa-
rzystwo Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych, najstarszą i największą 
organizację non profit w branży OZE 
w Polsce. Jaką obecnie rolę odgrywa 
hydroenergia w działalności firmy?

Mamy stabilne grono dostawców energii 
z tego obszaru i bardzo sobie cenimy rela-
cje z nimi. Obsługujemy ich w zakresie ob-
rotu energią, tak aby mogli się oni skupiać 
przede wszystkim na technicznych aspek-
tach jej wytwarzania. 
Hydroenergia ma silne korzenie w naszej 
historii, jednak dziś nasza oferta i kompe-

tencje, jak już wspo-
mniałem, sięgają 
wszystkich odnawial-
nych źródeł energii. 
Aktywnie działamy 
w zakresie wymiany 
międzysystemowej. 
Dzięki umiejętności 

prognozowania zachodzących zjawisk po-
godowych, instalacje OZE stały się dla nas 
zrozumiałe i przewidywalne. Codzienna 
zmienność warunków na rynkach energii 
elektrycznej, którą również prognozujemy, 
jest elementem, z którego korzystają nasi 
klienci.

To chyba jest jedno z największych 
wyzwań w waszej działalności?

Popyt na energię jest nieelastyczny. Przed-
siębiorca zużywa ją wtedy gdy tego po-
trzebuje i cały czas musi być ona dla niego 
dostępna. Musimy więc stale prognozować 
zapotrzebowanie na energię, ale też z dru-
giej strony, prognozować też podaż energii. 
Jeżeli występuje nierównowaga, wówczas 
musimy na bieżąco interweniować, sprze-
dając nadwyżki energii lub uzupełniać jej 
braki. 

Jakie znaczenie dla waszych klien-
tów ma fakt, że TRMEW Obrót pełni 
również rolę animatora na Towarowej 
Giełdzie Energii?

Wymaga to od nas ciągłej aktywności na 
rynku kupna i sprzedaży energii, w każdej 
chwili musimy być gotowi do zawierania 
takich transakcji. Musimy mieć wysoko-
kwalifikowanych pracowników zdolnych 

podołać takim obowiązkom, a dla naszych 
partnerów biznesowych jest to kolejnym 
dowodem naszej wiarygodności i kompe-
tencji. 

Czy inwestycje w OZE są atrakcyjną 
formą lokowania kapitału?

Inwestycje w odnawialne źródła energii są 
bardzo kapitałochłonne, z drugiej strony są 
niezbędne w procesie transformacji ener-
getycznej. W drugiej połowie tego roku 
planujemy utworzyć fundusz inwestycyj-
ny dla klientów instytucjonalnych i indy-
widualnych zainteresowanych tego typu 
inwestycjami. Fundusz powstanie zgodnie 
ze wszystkimi standardami wymagany-
mi przez rynek finansowy. Będzie bardzo 
atrakcyjnym rozwiązaniem umożliwiają-
cym inwestorom indywidualnym i przed-
siębiorcom uczestnictwo w rentownych 
i bezpiecznych projektach energetycznych 
z zakresu OZE. 

Spółka jest obecna na wielu rynkach 
zagranicznych, jaki jest model eks-
pansji na te rynki i jakie tam są barie-
ry wejścia? 

Jesteśmy obecni na rynkach takich krajów 
jak: Niemcy, Austria, Węgry, Szwajcaria, 
Włochy. W najbliższym czasie rozszerzy-
my naszą obecność, między innymi, na: 
Czechy, Słowację, kraje Beneluxu, Skandy-
nawię. Koszty wejścia na te rynki są zróż-
nicowane w zależności od kraju i zakresu 
naszych aktywności. Początkowy etap 
wejścia ogranicza się do obszaru obrotu 
energią później nawiązujemy kontakty 
z dostawcami i odbiorcami energii. Każde-
go rynku musimy się uczyć, dostosowywać 
nasze modele prognostyczne dotyczące po-
pytu i podaży na energię do specyficznych 
uwarunkowań. 

Który z tych rynków jest szczególnie 
atrakcyjny, ma największe perspekty-
wy rozwoju jeśli chodzi o OZE?

W przeszłości krajem, w którym były naj-
większe inwestycje w odnawialne źródła 
energii były niewątpliwie Niemcy. Patrząc 
z punktu z widzenia poziomu OZE per ca-
pita, czy procentowego udziału w miksie 
energetycznym, to prym wiodą kraje skan-
dynawskie. Nie jest jednak wykluczone, że 
w przyszłości inne kraje, w tym mam na-
dzieję Polska, dołączą do czołówki. 

„W drugiej połowie tego roku planujemy utworzyć fundusz inwestycyjny dla klientów insty-
tucjonalnych i indywidualnych zainteresowanych inwestycjami w OZE. Fundusz powstanie 
zgodnie ze wszystkimi standardami wymaganymi przez rynek finansowy. Będzie bardzo 
atrakcyjnym rozwiązaniem umożliwiającym inwestorom indywidualnym i przedsiębiorcom 
uczestnictwo w rentownych i bezpiecznych projektach energetycznych z zakresu OZE”. 

Dział Sprzedaży Energii
tel.: +48 509 280 745
Dział Zakupu Energii

tel.: +48 509 280 730
www.trmewobrot.pl

 

Siedziba spółki:
TRMEW Obrót S.A.

ul. Ludwika Rydgiera 8 bud. 6
01-793 Warszawa  
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Proszę wymienić najważniejsze wy-
zwania związane z procesami trans-
formacji energetycznej w naszym kra-
ju? W jakim stopniu i poprzez jakie 
przedsięwzięcia E.ON stara się spro-
stać tym wyzwaniom?

Jeżeli spojrzymy na dane Głównego In-
spektoratu Ochrony Środowiska dot. źró-
deł zanieczyszczenia powietrza, to nie ma 
żadnych wątpliwości, że modernizacja 
ciepłownictwa komunalnego stanowi jed-
no z podstawowych wyzwań dla Polski. 
Obiekty niepodłączone do sieci ciepłowni-
czych generują niemal 50 proc. wszystkich 
zanieczyszczeń pyłami PM 2,5 i aż 86 proc. 
rakotwórczym benzoalfapirenem (BaP). Co 
więcej, na podjęcie zdecydowanych działań 
mamy coraz mniej czasu. Do końca 2022 r. 
będziemy musieli dostosować lokalne źró-
dła wytwórcze do unijnych przepisów, któ-
re określają m.in. maksymalne dopuszczal-
ne stężenia zanieczyszczeń. Pozostało już 
tylko 2,5 roku na reakcję, kto jeszcze nie 
zaczął działać już jest spóźniony. 

Jakie korzyści odnoszą miasta i gmi-
ny współpracujące z E.ONem?

Polskie miasta mają przed sobą szereg wy-
zwań: najgorszą w Unii Europejskiej jakość 
powietrza (spowodowaną w dużej mierze 
spalaniem paliw stałych) i jej ogromne 
konsekwencje dla systemu opieki zdro-
wia, koszty wysokiej emisji CO2 oraz ni-
ską efektywność energetyczną budynków. 
W E.ONie mamy tego świadomość, dla-
tego korzystając z naszego doświadczenia 
i międzynarodowego know-how chcemy 
być partnerem dla samorządów w procesie 
transformacji lokalnych systemów ciepłow-
niczych. Lokalne władze jako właściciele 

Partner dla samorządów w transformacji 
lokalnych systemów ciepłowniczych
Z prezesem E.ON edis energia i Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Mariuszem Majkutem,  
rozmawia Marcin Prynda

dużej części przedsiębiorstw energetyki 
cieplnej, są odpowiedzialne za ich moder-
nizację. Biorąc pod uwagę skalę obciążenia 
budżetów samorządowych i czas, jaki nam 
pozostał na realizację takich „kosztochłon-
nych” projektów, rozwiązaniem jest zapro-
szenie inwestorów branżowych, takich jak 
E.ON, do współpracy i współfinansowa-
nia niezbędnych zmian. To szansa przede 
wszystkim na czyste powietrze i lepszą ja-
kość życia mieszkańców polskich miast bez 
obciążania ich budżetów. 

Szczecińska Energetyka Cieplna 
realizuje program modernizacji 
i rozbudowy systemu ciepłownicze-
go Szczecina. Jaka jest wartość tego 
przedsięwzięcia i planowane efekty?

Ten projekt to dla nas możliwość dorzu-
cenia kolejnej cegiełki do planu unowo-
cześnienia i rozbudowy systemu ciepłow-
niczego w Szczecinie, który realizujemy 
konsekwentnie od wielu lat. Koncentru-
jemy się na modernizacji 25 km sieci cie-
płowniczych, a także budowie 17 km no-
wych sieci ciepłowniczych oraz 68 węzłów 
ciepłowniczych w dzielnicach bardziej od-
dalonych od centrum. Dzięki temu będzie-
my mogli m.in. połączyć miejski system 
ciepłowniczy z systemem elektrociepłow-
ni przy ul. Sąsiedzkiej. Pozwoli to także 
na podłączenie czterech nowych osiedli 
mieszkaniowych na granicy gmin Szczecin 
i Kołbaskowo do bezpiecznej i ekologicz-
nej sieci ciepłowniczej. Realizacja projek-
tu przyczyni się do bardzo realnej zmiany 
także w aspekcie środowiskowym. Dzięki 
przeprowadzonej modernizacji zmniejszy-
my o 6 170 ton emisję CO2 i zaoszczędzimy 
ponad 60 tys. GJ energii pierwotnej rocz-
nie. Teraz jesteśmy w najlepszym okresie na 
realizację tego rodzaju projektów, ponie-
waż dostępny jest szeroki strumień środ-
ków unijnych na transformację lokalnych 
sieci ciepłowniczych, co jeszcze wzmocni 
przyjęcie Europejskiego Zielonego Ładu. 
Warto to wykorzystać dzięki efektywnej 
współpracy z lokalnymi samorządami. 
W przypadku tego projektu wartość całko-
wita inwestycji wynosi 101 mln zł, w tym 
58 mln zł to dofinansowanie z UE.

Szczecińska Energetyka Cieplna kon-
sekwentnie stawia na innowacje. Ja-
kie projekty są dla spółki szczególnie 
istotne?

Innowacje i nowe technologie pomogą 
przyspieszyć modernizację sektora cie-
płowniczego. Dobrym przykładem dzia-
łań w Szczecinie jest Centrum Posejdon 
przyłączone do sieci SEC. Budynek wyko-
rzystuje nowoczesną technologię systemu 
ciepłowniczego pozwalającego na uzyska-
nie własnego ciepła i chłodu aż w 80%. 60 
odwiertów, każdy sięgający 300 metrów 
w głąb ziemi, pozwoliło na instalację 
900 pomp ciepła. Instalacja podziemna 
o łącznej długości ponad 64 km ogranicza 
emisję CO2 tak, jak czterohektarowy las 
100-letnich buków. Na Konferencji Kli-
matycznej ONZ w Katowicach Posejdon 
został uznany za wzór budynku o niskim 
zużyciu energii NZEB Nearly-Zero Emis-
sion Building. To ważny kierunek działań, 
ponieważ właściciele i najemcy budynków 
będą zwracać coraz większą uwagę na 
koszty w tym zakresie i ekologiczny wize-
runek. 
Korzystamy także z know-how i możli-
wości wdrażania innowacji, które mamy 
dzięki współpracy z naszymi partnerami 
z koncernu E.ON. W lutym przeprowadzi-
liśmy lotnicze termowizyjne skanowanie 
sieci ciepłowniczej należącej do Szczeciń-
skiej Energetyki Cieplnej. Samolot wypo-
sażony w kamerę termowizyjną, podczas 
serii lotów nad Szczecinem, wykonał ska-
nowanie dla sieci o całkowitej długości 
ok. 340 km. A to wszystko w celu zloka-
lizowania potencjalnych miejsc wycieków 
i dostarczenia informacji koniecznych do 
naprawy uszkodzonych odcinków.
W ramach najnowszego projektu, razem 
z partnerami z 7 innych krajów, będziemy 
opracowywali projekt transformacji miej-
skich systemów ciepłowniczych i chłodni-
czych w kierunku zasilania odnawialnymi 
źródłami energii. Dzięki temu w Szczecinie 
m.in. opracujemy studium wykonalności 
dla zwiększenia udziału OZE w sieci cie-
płowniczej oraz wytyczne dla wykorzysta-
nia solartermii.
Te wszystkie innowacje są narzędziem, 
dzięki któremu możemy wdrażać szyte na 
miarę i dostosowane do specyfiki danego 
obszaru lokalne systemy ciepłownicze. Ich 
wdrożenie pozwala zintegrować cały łań-
cuch wartości – od wytwarzania, przesyłu 
i dystrybucji, aż po optymalizację zużycia 
u odbiorców dzięki digitalizacji.

W marcu Minister Klimatu powołał 
zespół ds. zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego. Jakie są zadania 
tego zespołu?

Głównym zadaniem tego Zespołu jest pla-
nowanie, inicjowanie oraz koordynowanie 
działań służących zapewnieniu bezpie-
czeństwa energetycznego państwa. Zakres 
działania Zespołu ma umożliwić zgroma-
dzenie pełnych informacji na temat bieżą-
cej sytuacji w  systemach energetycznych, 
niezbędnych do podjęcia decyzji, zapobie-
gających wystąpieniu ewentualnych zakłó-
ceń w funkcjonowaniu tych systemów lub 
ich skutków. W  Ministerstwie Klimatu 
funkcjonuje również drugi zespół, którego 
głównym celem jest w  stałym kontakcie 
ze sztabami kryzysowymi powołanymi 
w  kluczowych spółkach sektora energe-
tycznego i paliwowego.

Jaki jest wpływ sytuacji epidemicznej 
związanej z pandemią koronawirusa-
na funkcjonowanie sektora energe-
tycznego w Polsce?

W  kwestii sektora energetycznego trud-
ności stanowią głównie zaburzenia łań-

Zmieniająca się energetyka  
– kołem zamachowym gospodarki 
Z Michałem Kurtyką ministrem klimatu, rozmawia Radosław Nosek

cucha dostaw komponentów zakontrak-
towanych w  ramach budowy nowych 
źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 
inwestycji poprawiających efektywność 
energetyczną. W zaproponowanych przez 
resort klimatu działaniach przewidzieli-
śmy m.in. przesunięcie terminów postę-
powań związanych z  ochroną środowi-
ska, ale także postępowań prowadzonych 
na podstawie przepisów ustawy – Prawo 
energetyczne.

Czy nowe i bieżące inwestycje w sek-
torze energetycznym mogą pobudzić 
do rozwoju polską gospodarkę?

 Musimy wykorzystać nasze doświadcze-
nie i pobudzić gospodarkę poprzez m. in. 
zwiększenie odporności naszych systemów 
energetycznych, uruchamianie nowych in-
westycji energetycznych czy pobudzanie 
innowacji. Kołem zamachowym dla oży-
wienia gospodarki może być właśnie zmie-
niająca się energetyka, która musi konty-
nuować swoją transformację. 
Konieczne będzie pobudzenie nowych 
i  bieżących inwestycji w  sektorze energe-
tycznym poprzez ambitny plan naprawy 
oraz solidne wieloletnie ramy finansowe. 
Połączenie tych dwóch elementów stawia 
przed sektorem energetycznym wyzwanie 
– jak i gdzie te środki zainwestować. 

Jakie są efekty realizowanego przez 
Ministerstwo Klimatu i  NFOŚiGW 
rządowego programu „Mój Prąd”? 

Dzięki wprowadzeniu Program „Mój 
Prąd” w całym kraju odnotowaliśmy zna-
czący przyrost nowych mocy w  PV. Dziś 
,obok innych krajów Europy takich jak 
Hiszpania, Francja czy Niemcy, jesteśmy 
pionierem w  rozwoju fotowoltaiki. Od 13 
stycznia do 18 grudnia 2020 r. realizowany 
jest drugi nabór wniosków o dofinansowa-
nie osobom fizycznym mikroinstalacji fo-
towoltaicznych. 
Od momentu uruchomienia drugiego na-
boru do NFOŚiGW wpłynęło już ponad 
50 tys. wniosków. Wnioski w  pierwszym 
naborze przyjmowano od 30sierpnia do 20 
grudnia 2019 r. W  tym czasie NFOŚiGW 
dofinansował ponad 27 tys. instalacji fo-
towoltaicznych na kwotę blisko132 mln zł, 
a zainstalowana moc PV wynosiła wówczas 
152 MW. 

W  tym roku mija 15 lat funkcjono-
wania europejskiego systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych EU ETS. Jak system 
tenfunkcjonuje z  punktu widzenia 
interesów polskiego sektora energe-
tycznego?

EU ETS jest często krytykowany jako 
nadmiernie obciążający polskie przedsię-
biorstwa i całą gospodarkę. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że głównym zadaniem 
systemu jest ograniczanie emisji gazów 
cieplarnianych i liczby pokazują, że system 
spełnia swoją rolę. O  skuteczności może 
świadczyć przykład Polski. W EU ETS ceny 
uprawnień do emisji między 2018 i 2019 r. 
wzrosły średnio z  ok. 16 EUR do ok. 25 
EUR, w tym samym czasie krajowe emisje 
w  systemie EU ETS spadły z ok. 200 mln 
ton do 184 mln ton CO2, czyli o  ok. 8%. 
Należy jednak tutaj zaznaczyć, że emi-
sje we wcześniejszych latach nieznacznie 
wzrosły czego powodem było ożywienie 
gospodarcze.
W  tym miejscu należy wspomnieć o  wy-
miernych korzyściach z  uczestnictwa 
Polski w EU ETS. Po pierwsze, w  ramach 
ETS Polska otrzymuje dochody z  tytu-
łu sprzedaży uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych. Od początku aukcyjnej 
sprzedaży uprawnień do emisji, czyli od 
roku 2013,budżet Państwa zasiliło około 
20,5 miliarda zł.
W  kolejnych dziesięciu latach wpływy 
z  mechanizmów w  ramach EU ETS będą 
znacznie wyższe i  szacuje się, że przekro-
czą100 mld zł. Już od przyszłego roku za-
cznie funkcjonować Fundusz Moderniza-
cyjny, który przyczyni się do modernizacji 
polskiej energetyki. Ponadto planowane jest 
utworzenie kolejnego mechanizmu ze środ-
ków z  aukcji uprawnień do emisji, który 
w jeszcze większym zakresie wesprze trans-
formacje niskoemisyjną naszego kraju.
Niemniej należy zauważyć, że EU ETS 
nie działa obecnie w  pełni efektywnie. 
Problem sprowadza się do tego, że aktu-
alny system nie generuje mimo wszystko 
wystarczających środków, które z  punktu 
widzenia interesów Polski byłyby potrzeb-
ne do sfinansowania głębokiego procesu 
transformacji gospodarki, przed którym 
stoimy.
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Samorządy Samorządy

Samorząd to skuteczność i rozwój!
Z Markiem Długozimą, burmistrzem gminy Trzebnica rozmawia Ryszard Zabiński Z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką, rozmawia Marcin Prynda

Kiedy rozpoczął Pan „przygodę” z sa-
morządem?

26 listopada 2006 roku, trzebniczanie – 
w głosowaniu bezpośrednim – udzielili 
mi kredytu zaufania, powierzając funkcję 
Burmistrza Gminy Trzebnica. Podczas 
wyborów samorządowych w 2010 roku 
otrzymałem najwyższe na Dolnym Śląsku 
poparcie, które wyniosło 86,2%.
Moja styczność z samorządem zaczęła się 
jednak dużo wcześniej – w latach 1990-
1998 byłem członkiem Komisji Inicja-
tyw Gospodarczych przy Radzie Miasta 
i Gminy w Trzebnicy, a w latach 1998-2002 
byłem członkiem Komisji Inicjatyw Go-
spodarczych i Budżetu oraz radnym po-
wiatowym.

Jak ocenia Pan możliwości samorzą-
du w kontekście swoich wcześniej-
szych doświadczeń zawodowych?

Zanim zostałem burmistrzem, przez dłu-
gi czas byłem dyrektorem trzebnickiego 
oddziału Banku PKO BP. Zdobyta wiedza 
i doświadczenie w znaczny sposób ułatwi-
ły mi rozpoczęcie pracy w samorządzie. 
W naszym przypadku konieczna była 
zmiana podejścia urzędników do reali-
zowanych zadań, wyznaczenie klarownej 
misji urzędu oraz określenie celów, do któ-
rych jako lokalna administracja będziemy 
dążyć w celu usprawnienia i ułatwienia ob-
sługi naszych klientów.  
Samorząd jest skutecznym systemem, po-
nieważ tworzy go lokalna społeczność, 
a nie partyjne ideologie. Mieszkańcy po-

Symbole rozwoju Trzebnicy
▶ Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ 

to jeden z symboli dynamicznie rozwi-
jającej się gminy. Nowoczesny, pięknie 
położony obiekt cieszy się wielką popu-
larnością wśród mieszkańców Dolnego 
Śląska.

▶ Gminne Centrum Medyczne Trzebni-
ca-ZDRÓJ jest wyrazem troski gminy 
o dostęp dla mieszkańców do wysokiej 
jakości usług medycznych.

▶ Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. 
Edmunda Kajdasza w Trzebnicy jest 
jedyną szkołą muzyczną w powiecie. 
Placówka jest dowodem wysokiej jako-
ści usług edukacyjnych świadczonych 
w Gminie Trzebnica.

▶ Trzebnica była współorganizatorem 
największego wydarzenia sportowego 
ostatnich lat w Polsce – The World Ga-
mes Wrocław 2017. 80 zawodników z 26 
krajów świata rywalizowało w konku-
rencji biegów na orientację w pięknej 
scenerii trzebnickiego Lasu Bukowego. 

wierzają burmistrzowi zadania do wyko-
nania, wybierają radę, która ma wspierać 
go w realizacji tych obietnic, a na koniec 
kadencji weryfikują jakość wywiązania 
się z obietnic poprzez wystawienie oceny 
w następnych wyborach. 

Co należałoby usprawnić w samorzą-
dzie?

W gminach do 50 tys. mieszkańców po-
winny zostać jednomandatowe okręgi wy-
borcze, tzw. „JOWy”. Ten system wybor-
czy pozwalał na bezpośrednią rywalizację 
między kandydatami w określonym okrę-
gu i po prostu wygrywał najlepszy. Powrót 
do systemu proporcjonalnego rozłożenia 
mandatów jednych premiuje, inni są po-
krzywdzeni.
Drugim obszarem, który w samorządzie 
jest zbędny, jest sztucznie wykreowana 
rola powiatów. Uważam, że powiaty są 
niepotrzebne i powinny być zlikwidowane 
lub zastąpione większymi terytorialnie ob-
szarami chociażby na wzór „landów” u na-
szych zachodnich sąsiadów. Uważam, że 
zadania powiatu z powodzeniem realizo-
wałyby gminy przy rozszerzeniu im kom-
petencji. Powiaty nie mają swojej wyraźnej 
tożsamości, a gminy – tak. Ludzie są zwią-
zani ze swoimi gminami czy miastami, ale 
z powiatami już nie.
Powiaty wprowadzają niepotrzebne upoli-
tycznienie lokalnej społeczności. Tak samo 
stanowisko starosty nie jest wcale wyra-
zem demokratycznego, bezpośredniego 
wyboru mieszkańców, a jedynie wynikiem 

politycznych kalkulacji oraz budowania 
większościowej koalicji. 
Trzeci obszar, który według mnie należy 
usprawnić to system wynagradzania. Uwa-
żam, że wynagrodzenie wójta, burmistrza 
czy prezydenta powinno uwzględniać licz-
bę ludności danej gminy czy miasta oraz 
wielkość budżetu, jakim zarządza.  

Czym jest dla Pana samorząd?
Dla mnie sprawnie zarządzany samorząd 
to synonim skuteczności i rozwoju. Te dwa 
czynniki są dla mnie kluczowe w pełnieniu 
funkcji burmistrza. Gmina Trzebnica jest 
doskonałym przykładem tego, jak skutecz-
ny może być samorząd w realizacji zadań, 
dla których został powołany. 
Do dziś symbolami rozwoju Gminy Trzeb-
nica są ważne inwestycje jak np. nowocze-
sny i pięknie położony Gminny Park Wod-
ny Trzebnica-ZDRÓJ, Gminne Centrum 
Medyczne, Gminna Szkoła Muzyczna czy 
Gminne Centrum Kultury i Sportu. Od 
początku mojej kadencji udało mi się zre-
alizować ponad 800 różnego rodzaju inwe-
stycji.
Z kolei wydarzeniem, które pozwoliło za-
istnieć Trzebnicy na arenie międzynaro-
dowej jest chociażby nasz czynny udział 
w realizacji największego sportowego 
wydarzenia w Polsce – Mistrzostw Świata 
Sportów Nieolimpijskich The World Ga-
mes Wrocław 2017.  

Czy zgadza się Pan z poglądem, że 
w Polsce po 1989 roku najlepiej udał 
się samorząd?

Oczywiście. Dziś już truizmem jest po-
wtarzane często stwierdzenie, że reforma 
samorządowa była najlepiej przygoto-
waną reformą po 1989 roku. Przecież to 
mieszkańcy, tworzący wspólnoty lokalne 
najlepiej wiedzieli i  wiedzą, jakie są ich 
potrzeby. W  Gminie Tarnowo Podgórne 
wykorzystaliśmy szansę, jaką 30 lat temu 
przyniosły zmiany ustrojowe – ówcześni 
pierwsi samorządowcy opracowali plan 
strategicznego rozwoju, który potem wszy-
scy kolejni konsekwentnie realizowali. 
Z dumą uważam, że dzisiaj jesteśmy przy-
kładem samorządowego sukcesu. 

Czy udało się Państwu stworzyć real-
ną gminną wspólnotę? W  czym ona 
się powinna przejawiać?

Gminę Tarnowo Podgórne tworzą miesz-
kańcy i  przedsiębiorcy, dlatego chętnie 
wspieramy wszelkie inicjatywy dedyko-
wane nawiązywaniu i  rozszerzaniu wza-
jemnych relacji. Ważną rolę odgrywa tutaj 
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców. To ta organizacja realizowała przez 
kilkanaście lat konkurs dla młodzieży 
pod nazwą „Mój pomysł na biznes”, któ-
rego głównymi założeniami było stworze-
nie młodzieży szansy na zaprezentowanie 
swoich koncepcji biznesowych, przybli-
żenie w  praktyce zasad funkcjonowania 
współczesnego rynku, a  także nawiązanie 
pierwszych kontaktów z przyszłymi praco-
dawcami a pracownikami. 
Dzisiaj najlepszym przykładem współpra-
cy jest wybudowany przez Gminę Zespół 
Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. To 
nasza samorządowa odpowiedź na potrze-
by naszego lokalnego rynku pracy. Z jednej 
strony od lat przedsiębiorcy poszukują no-
wocześnie wykształconych zawodowców, 
z  drugiej natomiast mieszkańcy chcą, by 
młodzież mogła w  Gminie kontynuować 
naukę na poziomie ponadpodstawowym. 
Przypominam, że organizacja szkolnictwa 
ponadpodstawowego nie należy do zadań 
przypisanych Gminie, za tę kwestie odpo-
wiada powiat. My jednak, widząc jak duże 
jest zapotrzebowanie lokalnego rynku pra-
cy – zdecydowaliśmy się na samodzielne 
utworzenie i  poprowadzenie Technikum 
i  Szkoły Branżowej I  stopnia. Mamy już 
doświadczenie w  tym obszarze – od lat 
z  sukcesem prowadzimy Liceum Ogólno-
kształcące. 

Wzmacniajmy małe ojczyzny!
Ostateczną decyzję o  rozpoczęciu tej in-
westycji poprzedziły szerokie badania 
opinii, które zleciliśmy niezależnej firmie 
zewnętrznej. Z  dwustoma przedsiębiorca-
mi przeprowadzono badania ankietowe, 
a potem wywiady pogłębione. Równolegle 
zapytano uczniów klas siódmych i ósmych 
oraz ich rodziców o  potencjalne zaintere-
sowanie możliwością nauki w  takiej pla-
cówce. Uzyskane wyniki napawały nas 
optymizmem i pewnością, że taka inwesty-
cja jest bardzo pożądana. 
Jednocześnie po podsumowaniu wywia-
dów z przedsiębiorcami poznaliśmy paletę 
zawodów, na które jest największe zapo-
trzebowanie na lokalnym rynku. Równole-
gle po spotkaniach w szkołach podstawo-
wych otrzymaliśmy listę zawodów, których 
chcą się uczyć uczniowie. 
Wspólnie z przedsiębiorcami stworzyliśmy 
klasy patronackie, przedsiębiorcy wspiera-
ją nas w  wyposażaniu pracowni zawodo-
wych w  nowoczesny sprzęt, w  organizacji 
praktyk i  stażów, pomagali przy komple-
towaniu zespołu nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Dzięki ich wparciu chcemy 
także zapewnić system stypendialny dla 
najlepszych uczniów.
Pierwszy dzwonek w  Zespole Szkół Tech-
nicznych Tarnowo Podgórne rozlegnie się 
w szkole 1 września 2020 r. Obecnie trwa 
rekrutacja do klas pierwszych, a pozytyw-
ne opinie młodzieży na temat wyposażenia 
i oferty edukacyjnej dają nadzieje, że zain-
teresowanie tą szkołą będzie duże. 

Jakie są najważniejsze problemy 
z którymi boryka się samorząd w ta-
kich obszarach jak: stabilizacja finan-
sowa, współpraca z rządem?

Dzisiaj największym wyzwaniem jest za-
pewnienie stabilności realizowania zadań 
gminy. Restrykcje związane z  koniecz-
nością zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa, wprowadzenie zasad 
bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązek 
zapewnienia środków ochrony osobistej, 
dezynfekcje przestrzeni publicznych wią-
żą się z  ogromnymi niezaplanowanymi 
wydatkami. Z  drugiej strony wyszliśmy 
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, 
którzy z dnia na dzień musieli ograniczyć 
lub wręcz zamknąć działalność, i wprowa-
dziliśmy szereg rozwiązań pomocowych, 
np. zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści i  ulgi podatkowe, a  także rozszerzy-
liśmy zakres bezpłatnego doradztwa. To 
z kolei oznacza mniejsze wpływy do gmin-
nego budżetu. Dlatego podjąłem decyzję 

o  ograniczeniu wydatków budżetowych, 
zarówno w  działaniach realizowanych 
przez Urząd, jak i przez gminne jednostki 
organizacyjne. Rozpoczęte inwestycje będą 
kontynuowane, natomiast nie podejmuje-
my nowych działań. To powinno zapewnić 
stabilność finansową. 
Jednocześnie bardzo mnie martwi brak 
wsparcia dla samorządów ze strony rządu. 
Już wcześniej wiele zadań zostało przerzu-
conych na samorządy, bez zapewnienia 
dodatkowych środków na ich realizację. 
Oznacza to, że realizację tychże zadań 
gmina musi sfinansować z  własnego bu-
dżetu, kosztem innych oczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji czy inicjatyw. 
W  przypadku Gminy Tarnowo Podgór-
ne widać to na przykładzie oświaty: rząd 
przekazał nam zaledwie 36 mln zł podczas 
gdy tylko na płace dla naszych nauczycie-
li potrzeba 41 mln zł. Nie otrzymaliśmy 
żadnej rekompensaty z  racji zmniejszenia 
dochodów z  tytułu obniżenia podatków, 
a w naszej Gminie stanowi to utratę oko-
ło 10 mln zł w  dochodach. Nie mamy też 
wystarczającego wsparcia w walce z pande-
mią. Sami finansujemy działania na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców, choć uwa-
żam, że to powinny być one realizowane 
przez służby państwowe.
Cały czas apeluję o  to, by samorządo-
we głosy o  konieczności konsultowania 
z  naszym środowiskiem wprowadzanych 
zmian zostaną usłyszane przez obecnie 
rządzących. Przecież nam naprawdę zależy 
na podnoszeniu jakości życia mieszkańców 
i  na tworzeniu realnych możliwości dla 
rozwoju przedsiębiorczości – w ten sposób 
wzmacniamy nasze małe ojczyzny, które 
decydują o silnej pozycji całego kraju. 
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Jak pandemia koronawirusa wpłynie 
na finanse gminy Żelazków? 

Z pewnością na kondycję finansową będzie 
miał wpływ głównie czas trwania pande-
mii. Jestem jednak dobrej myśli ponieważ 
Gmina Żelazków przed pojawieniem się 
koronowirusa była w bardzo dobrej kondy-
cji finansowej, stąd też nie grozi nam spek-
takularna katastrofa. Wraz z  nadejściem 
pandemii na Gminę spadły dodatkowe 
wydatki związane np. z  organizacją zdal-
nego nauczania, spadną dochody wynika-
jące z  sytuacji gospodarczej przedsiębior-
ców, wzrosną wydatki związane z pomocą 
społeczną, stopniowo zacznie pojawiać się 
coraz więcej wniosków o umorzenie zale-
głości podatkowych. 

Żelazków jest gminą, w której prowa-
dzone są liczne inwestycje. Z  jakich 
przedsięwzięć trzeba będzie zre-
zygnować lub je przesunąć, a  które 
koniecznie muszą być realizowane 
zgodnie z harmonogramem? 

Na 2020 rok, w  budżecie Gminy Żelaz-
ków zaplanowanych zostało na inwestycje 
ponad 8 mln złotych. Nie zamierzamy re-
zygnować z zaplanowanych na ten rok in-
westycji, tym bardziej, że na ich realizację 
Gmina pozyskała środki zewnętrzne lub 
zamierza je pozyskać. 
Do najważniejszych przedsięwzięć należą: 
rewitalizacja zabytkowego parku w  Że-
lazkowie, adaptacja zabytkowej oficyny 
z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. 
Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa 
oświetlenia ulicznego na solarne, budowa 

Nie będziemy rezygnować  
z zaplanowanych inwestycji

zbiorników wodnych małej retencji, przy-
gotowanie dokumentacji budowy nowej 
szkoły podstawowej, przebudowa istnie-
jących budynków szkoły na przedszkole 
i żłobka w Żelazkowie. 

Jak Pan ocenia postawę mieszkańców 
gminy w  trudnym czasie pandemii? 
Jak znoszą obostrzenia, czy stosują 
się do rygorów związanych z sytuacją 
epidemiczną?

Daję bardzo wysoką ocenę mieszkańcom 
Gminy Żelazków, w  tym trudnym czasie 
wykazują się dużym zdyscyplinowaniem, 
empatią i solidarnością. Aby łagodzić skutki 
kryzysu psychicznego związanego z  CO-
VID-19, Dzienny Dom Senior + w Żelazko-
wie, Klub Rodziny, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej i  szkoły oferują telefoniczne 
wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. 

W jakiej sytuacji znajdują się funkcjo-
nujący na terenie gminy przedsiębior-
cy? Jak radzą sobie z  kryzysem? Czy 
mogą liczyć na wsparcie samorządu? 

Panujący w Polsce koronawirus ograniczył 
kontakty międzyludzkie do niezbędnego 
minimum, przez co utrudnione zostało 
świadczenie usług wymagające bezpo-
średniego kontaktu na linii usługodaw-
ca-usługobiorca. Nałożone zakazy doty-
kają najbardziej gastronomię, fryzjerów, 
kosmetyczki, transport osobowy, ale do-
tyczą też usług branży budowlanej, ogrod-
niczej, czy rzemieślniczej. Powoduje to 
ograniczenia działalności lub ich zupełne 
zawieszanie. 

Największe problemy będą dotyczyć tych 
małych firm, które już wcześniej walczyły 
z  problemami natury finansowej, a  obec-
na sytuacja jedynie pogłębiła ten stan. Na 
chwilę obecną współpracująca z  Gminą 
Kancelaria Prawna SCBP Piotra Bartec-
kiego z  Sopotu przygotowała poradnik 
dla przedsiębiorców w praktyce dotyczący 
Tarczy antykryzysowej. 
Działania samorządu będą zależały od 
szeregu czynników i z pewnością ukierun-
kowane będą na faktyczną pomoc poprzez 
indywidualne podejście do każdego przed-
siębiorcy. 

Czy uważa Pan że uda się w  gminie 
odrobić wszystkie straty związane 
z  pandemią i  szybko przejść do nor-
malności?

 Moim zdaniem, nic już nie będzie takie 
samo, okres pandemii i kwarantanny zmu-
sił nas do chwili zastanowienia, przewar-
tościowania priorytetów. Obawiam się, 
że skutki pandemii odczuwać będziemy 
jeszcze długo, po jej wygaśnięciu, ale ży-
cie wróci do normy, musi. Gmina funk-
cjonować będzie normalnie, realizować 
nakładane na nią zadania i odpowiadać na 
potrzeby swoich mieszkańców. Wierzę, że 
nasi przedsiębiorcy dadzą radę, już teraz 
część z  nich przystosowuje się do nowej 
rzeczywistości i przebranżawia. Z pewno-
ścią, znoszone wraz z wygasaniem pande-
mii ograniczenia będą siłą napędową dla 
przedsiębiorstw, a  trudny czas z  COVID 
-19 wskazał im nowe możliwości, kierunki 
rozwoju, promocji.

Z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem gminy Żelazków rozmawia Ryszard Żabiński

Co należałoby zmienić w funkcjono-
waniu samorządu?

Bardzo dobre jest to, że to mieszkańcy 
decydują o  wyborze danej osoby na sta-
nowisko radnego, burmistrza, radnego 
powiatowego, czy radnego do sejmiku 
województwa. Wybrana osoba często jed-
nak musi dopasować się do „układu sił” 
panujących na danym szczeblu władzy. 
Będąc Burmistrzem widzę pewne ograni-
czenia mojej władzy i decyzyjności na da-
nym terenie. Często pracownik powiatu, 
czy innej instytucji ma prawo zanegować 
moją decyzję dotyczącą terenu, na którym 
sprawuję władzę. Jako Burmistrz nie mogę 
zlecić np. uporządkowania danego terenu 
z  zakrzaczeń, czy usunięcia nieczystości 
bez przygotowania odpowiedniej proce-
dury, uzyskania pozwoleń, przygotowania 
dokumentacji, która po wykonaniu zada-
nia okazuje sie nikomu niepotrzebnym 
elementem zalegającym na półkach i kosz-
tującym krocie w  porównaniu do całości 
inwestycji.

Czy Pana zdaniem samorządy dobrze 
wywiązują się ze stawianych im za-
dań? 

Każdy samorząd musi spełniać rolę nad-
zorcy na danym terenie, realizować zada-
nia według wyznaczonego mu kierunku. 
Oświata - niedoinwestowana w całej Polsce 
- u nas przy ok. 6 mln subwencji potrzeby 
są 2 razy większe. Działając w  samorzą-
dzie w  dzisiejszych realiach obowiązują 

Wyzwania dla samorządu
Z Grzegorzem Dominikiem, burmistrzem UMiG Narol rozmawia Ryszard Zabiński

nas przepisy z  głębokiego PRL-u. Opieka 
społeczna,moim zdaniem, powinna sku-
piać się na pomocy dla ludzi niezarad-
nych życiowo. Często jednak jest źródłem 
utrzymania dla ludzi zaradnych ekono-
micznie, którzy poprzez niskie dochody 
otrzymują pakiet dodatkowych świadczeń. 
W  majestacie prawa świadczenia te im 
się należą, często jednak sytuacja mate-
rialna takich osób nie jest najgorsza. Przy 
wprowadzeniu nowych pakietów pomoco-
wych dla ludzi powinny być weryfikowa-
ne i  ograniczane wcześniejsze przywileje. 
Ochrona środowiska - wiadomo, jest waż-
na, ale czasami mam wrażenie, że idziemy 
w absurdy i drzewo staje sie ważniejsze niż 
bezpieczeństwo. Mieszkamy na pięknym 
Roztoczu i to szanujemy, a obostrzenia tyl-
ko utrudniają nam życie zamiast ułatwiać. 
Wykorzystujemy też bardzo dużo środków 
unijnych, dzięki którym polepsza się ja-
kość życia naszych mieszkańców. Ostatnią 
zrealizowaną inwestycją jest przebudowa 
oczyszczalni ścieków za ponad 8 mln zł. 
Obecnie jesteśmy na etapie budowy hali 
sportowej przy szkole podstawowej w  Łu-
kawicy za 2,3 mln zł.

W  jaki sposób wspiera pan lokalne 
inicjatywy mieszkańców ?

Uaktywniliśmy seniorów na terenie na-
szej gminy, tworząc Dzienny Dom Senio-
ra w  Jędrzejówce i Dzienny Klub Seniora. 
Wspieram działalność Kół Gospodyń 
Wiejskich i  lokalnych klubów sporto-

wych (reaktywował się klub Tanew Wola 
Wielka). W  najbliższym czasie planujemy 
powołanie stowarzyszenia oraz kilku ini-
cjatyw dla naszej młodzieży. Tworzenie 
wspólnoty mieszkańców idzie więc w  do-
brym kierunku. Z mojej strony zawsze 
mogą liczyć na wsparcie. Sam też często 
angażuję się w sprawy społeczne, co jest dla 
mnie niezmiernie ważne.

Z jakimi najważniejszymi problema-
mi boryka się obecnie samorząd?

Obecna sytuacja, jaka panuje w całej Polsce 
pokazuje nam jak bardzo jesteśmy uzależ-
nieni od gospodarki i  globalnego rynku. 
Stabilizacja finansowa, którą mieliśmy do 
tej pory uświadamia nam, jak bardzo jest 
to chwiejne. Współpracujemy z  każdym 
szczeblem władzy, jednak często dotarcie 
do nich nie jest łatwe. Nie-mniej jednak 
wychodzę naprzeciw organom władzy i sta-
ram się zwrócić ich uwagę na naszą gminę. 
Działając lokalnie nie powinniśmy upoli-
tyczniać struktur, tylko postawić na potrze-
by bieżące mieszkańców. Nic nie powinno 
nas dzielić, a  jednak obserwując to co się 
dzieje, nie zawsze możemy tego uniknąć.

Jakie realizowane przedsięwzięcia 
mogą zwiększyć atrakcyjność tury-
styczną gminy?

Przygotowujemy się do wyznaczenia szlaku 
po Bunkrach Linii Mołotowa, które znaj-
dują się na terenie naszej gminy. Wkrótce 
ruszy budowa obwodnicy naszego miasta. 
Wspólnie z samorządowcami z naszej oko-
licy udało nam się stworzyć Stowarzysze-
nie Euroregion Roztocze, którego zostałem 
członkiem zarządu. Wspólnie chcemy roz-
wijać cały region pod kątem turystycznym 
i  gospodarczym. Jest to wspaniała inicja-
tywa, dająca ogromne szanse na dalszy 
rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój 
agroturystyki i  rozwój przedsiębiorstw na 
naszym terenie.

Jak pandemia wpłynęła na funkcjo-
nowanie samorządu?

Jest to bardzo trudny okres dla nas wszyst-
kich, znacząco musimy przestawić sposób 
funkcjonowania. Zgodnie z  zaleceniami 
wprowadzone zostały obostrzenia, za-
mknięto szkoły, odwołano imprezy kul-
turalne. Na szczęście nie mieliśmy przy-
padku zachorowań w  naszej gminie ale 
zachowujemy wszelkie środki ostrożno-
ści, dostosowujemy się do procedur, które 
pozwalają odmrozić pewne obostrzenia 
i bacznie obserwujemy sytuację.
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szej okolicy swoje oddziały otworzyli tacy 
giganci jak Heli-One, Goodrich, Asseco 
Poland, MTU i BorgWarner.
- Staramy się stwarzać dla mieszkańców 
takie warunki, aby miasto było dla nich 
przyjazne – mówi Tadeusz Ferenc, prezy-
dent Rzeszowa. - Budujemy nowe żłobki 
i przedszkola. Na nowych osiedlach powsta-
ją szkoły i hale sportowe. Za ponad 400 mln 
zł wdrożyliśmy program unowocześnienia 
transportu publicznego. Bardzo szybko roz-
wija się ośrodek akademicki. Mamy unika-
towe kierunki studiów. Na uniwersytecie 
powstał kierunek lekarski. To wszystko po-
woduje, że w Rzeszowie osiedlają się miesz-
kańcy z innych regionów Polski. 
Oprac. na podstawie: erzeszow.pl
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„Nie mam najmniejszych wątpliwości, że 
to przede wszystkim dzięki Mieszkańcom 
Rzeszowa – za sprawą Państwa gotowości 
do dialogu i zgodnego działania dla wspól-
nego dobra, jak również dzięki codziennej 
ciężkiej pracy, pomysłowości, inicjatyw-
ności, kreatywności, przedsiębiorczości 
i  wytrwałości, Rzeszów dynamicznie się 
rozwija, przyciąga nowych mieszkańców, 
sprzyja realizacji życiowych planów i ma-
rzeń, które za awans cywilizacyjny i wize-
runek, doceniają inni” – napisał prezydent. 
W  ciągu ostatnich 30 lat powierzchnia 
miasta zwiększyła się dwukrotnie, liczba 
mieszkańców wzrosła aż o  jedną trzecią. 
W  ślad za tym szedł szybki rozwój infra-
struktury, powstało wiele nowych osiedli, 
rozwinęły się uczelnie, firmy działające 
w  ramach Doliny Lotniczej, której Rze-
szów stał się centrum.
Rozwój Rzeszowa wspierany był umiejętnie 
funduszami zewnętrznymi w  tym unijny-
mi, a także dodatkowymi środkami na roz-
wój wschodnich regionów kraju. W ostat-
nim trzydziestoleciu zrealizowano około 
400 projektów inwestycyjnych o  wartości 
około 2,5 miliarda złotych. Bardzo dużo 
zainwestowano w infrastrukturę drogową, 
większość dotychczasowych dróg została 
zmodernizowana poprzez ich poszerzenie 
i nałożenie nowych nawierzchni, powstało 
wiele nowych dróg i mostów z mostem im. 
Tadeusza Mazowieckiego na czele. 
Stworzono nowoczesny i  sprawny system 
komunikacji miejskiej. Nowe autobusy 
w  tym elektryczne i  przegubowe, nowe 
wiaty przystankowe, z  których część jest 
klimatyzowana i  ogrzewana, nowoczesny 
system informacji pasażerskiej składają 
się na nowoczesny wizerunek transportu 
miejskiego.

Miasto dla młodych
Rzeszów stał się atrakcyjnym miastem dla 
osób młodych, chcących zdobywać wy-

Samorząd dobrze  
wykorzystał swój czas

kształcenie, zakładać rodziny, pracować 
w  nowoczesnych gałęziach gospodarki. 
W opublikowanym, pod koniec 2019 roku, 
przez Fundację Schumana rankingu Euro-
polis - miasta dla młodych, Rzeszów zajął 
drugie miejsce. Na czele zestawienia upla-
sowała się Warszawa. Autorzy rankingu 
przebadali atrakcyjność 66 polskich miast.
Rzeszów, który zdobył drugie miejsce 
okazał się zwycięzcą w  kategorii Eduka-
cja. Stało się tak m.in. dzięki aktywnej po-
lityce stypendialnej kierowanej do liceali-
stów w połączeniu z wysoką dostępnością 
szkół ponadpodstawowych. 
Stolica Podkarpacia od dawna buduje swo-
ją markę na rozwoju lotnictwa i sektora IT, 
a mieszcząca się w Rzeszowie politechnika 
osiąga bardzo dobre wyniki. 
Osiągnięcia Rzeszowa zostały również 
docenione na arenie międzynarodowej. 
W  europejskim rankingu magazynu eko-
nomicznego Financial Times „Miasta 
Przyszłości 2019/2020” Rzeszów zwyciężył 
w  dwóch kategoriach: Kreowanie Przy-
jaznych Warunków dla Rozwoju Biznesu 
oraz Kapitał Ludzki i  Styl Życia. W  osta-
tecznej klasyfikacji miasto znalazło się na 
4. miejscu w Europie. 

Przyszłość związana z  nowymi 
technologiami
W 2020 roku budżet Rzeszowa ma przekro-
czyć, kolejny już raz, 1,7 mld zł. Inwestycje 
łącznie ze spółkami około 500 mln złotych. 
Miasto rozwija się bardzo dynamicznie. 
Nie byłoby to możliwe bez finansowego 
skoku jakiego dokonano w  ostatnich kil-
kunastu latach. W 2003 roku, na początku 
rządów Tadeusza Ferenca, miasto miało 
w budżecie 387 mln zł, w tym 54 mln zł na 
inwestycje. Dziś budżet Rzeszowa wynosi 
już cztery razy więcej, a na inwestycje zare-
zerwowano aż dziesięć razy więcej. W tym 
czasie przybyło w  Rzeszowie ponad dwa 
tysiące nowych firm, a w mieście i najbliż-

- Staramy się stwarzać dla mieszkańców takie wa-
runki, aby miasto było dla nich przyjazne – mówi 
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Z  okazji 30 rocznicy ustanowienia demokratycznego samorządu terytorialnego 
w  Polsce prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc skierował list z  gratulacjami do 
działaczy samorządowych, tej i poprzednich kadencji, prezydentów ich zastępców, 
radnych przewodniczących Rady Miasta jak i mieszkańców.

Jak wspomina Pan początki samorzą-
du w Polsce po 1989 roku?

Zastępcą Burmistrza zostałem 1 stycznia 
1990 r., wybrany z  funkcji Radnego Gmi-
ny, którą nadal pełniłem. Doskonale pa-
miętam tamte czasy, kiedy wszystko było 
tworzone od nowa, od podstaw. Należało 
zacząć od organizacji pracy samego urzę-
du. Tworzyliśmy przepisy, jak np. Statut 
Gminy. Rada, jako organ uchwałodawczy, 
również aktywnie uczestniczyła w  stano-
wieniu prawa miejscowego. W tym okresie 
rozpoczęła się dobrze rozumiana decentra-
lizacja kraju i  jednocześnie zdecydowany 
postęp w  rozwoju gmin, również Gminy 
Sława. 
Od samego początku funkcjonowania 
gminy w nowych warunkach, stawialiśmy 
na ochronę środowiska, turystykę i rozwój 
gospodarczy. Kształtowanie się samorządu 
wiązało się również z  przyznaniem środ-
ków przedakcesyjnych, z  których gmina 
aktywnie korzystała. W  1993 roku odda-
na do użytku została pierwsza w  gminie 
oczyszczalnia ścieków. 
Początki sławskiego samorządu wiążą się 
również z  upadkiem Państwowych Go-
spodarstw Rolnych. W  gminie było ich 7. 
Bezrobocie sięgnęło 35%. Dzięki bardzo 
intensywnej pracy samorządu, zastoso-
waniu ulg, upustów i współpracy z przed-
siębiorcami w  krótkim czasie udało się 

W Sławie potrafią rozwijać 
przemysł i turystykę
Z burmistrzem Cezarym Sadrakułą rozmawia Milena Zarabska

zmniejszyć tę liczbę do wartości jednocy-
frowej. Utworzone zostały liczne zakłady 
pracy. Na terenie gminy powstało jedno 
z największych zagłębi produkcji pieczarek 
oraz bardzo prężnie rozwijający się po dziś 
dzień przemysł przetwórstwa mięsnego. 

Jak samorządy wypełniają swoją 
rolę w tak kluczowych obszarach jak 
oświata, opieka społeczna, ochrona 
środowiska, zarządzanie i  wykorzy-
stywanie środków unijnych?

Z  perspektywy czasu należy ocenić, że 
wiele rzeczy nam udało się zrealizować, 
choć czasy nie były i nie są łatwe. Ogromne 
środki zostały wykorzystane na oświatę. 
Każda ze szkół w gminie ma zaplecze spor-
towe, co było naszym wielkim marzeniem. 
Staramy się, aby mieszkańcy mieli zapew-
niony dostęp do wszelkich form opieki 
społecznej. Przeprowadzanych jest wiele 
działań profilaktycznych. 
Tematem, który zawsze leżał mi na sercu 
jest ochrona środowiska, szczególnie ze 
względu na specyfikę i walory przyrodni-
cze naszej gminy. W  tej chwili budowana 
jest kolejna część kanalizacji, nowa oczysz-
czalnia ścieków i  system przepompowni. 
Ta inwestycja, warta ponad 134 mln zł, 
dofinansowana jest ze środków Progra-
mu Ochrony Infrastruktury i Środowiska, 
i pozwoli w znacznym stopniu uporządko-
wać gospodarkę wodno-ściekową. 
Gmina kładzie duży nacisk na wykorzysta-
nie środków unijnych. Dzięki nim w ostat-
nich latach udało się zrealizować lub obec-
nie jest realizowanych wiele projektów 
m.in. rewaloryzacja parku miejskiego, mo-
dernizacja kształcenia zawodowego, prze-
prowadzono termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej oraz wiele innych 
działań. 

Jakie są najważniejsze problemy, 
z którymi boryka się samorząd?

Samorząd musi zawsze rozważnie decydo-
wać o podziale środków, biorąc pod uwagę 
zarówno potrzeby, jak i swoje możliwości. 
Na wiele obszarów nie mamy wpływu. 
Dużo do życzenia pozostawia udział gmin 
w  partycypowaniu w  zyskach z  wpływów 
z podatków. 

Problemem, z  którym boryka się Gmina 
Sława - tak jak zapewne większość gmin 
w  Polsce - jest trudność w  uzyskaniu do-
tacji na szczeblu centralnym. Jedyne, na 
co udało nam się pozyskać taką dotację 
to międzynarodowa wymiana młodzieży 
pomiędzy Sławą a  miastem partnerskim 
Vadul lui Vodă w  Mołdawii. Jednak po-
mimo trudności, które czasem napotyka-
my, gmina realizuje wiele inwestycji, które 
mają służyć zaspokajaniu potrzeb zarówno 
mieszkańców, turystów, jak i  inwestorów, 
czego przykładem jest oddana niedawno 
do użytku całkowicie nowa plaża miejska. 

Co uważa Pan za swoje największe 
osiągnięcia jako samorządowca?

Za największe osiągnięcie uważam to, że 
w naszej gminie nie ma polityki. Wszyscy 
obecni Radni wyłonieni zostali z  komite-
tów wyborczych wyborców. W  samej Ra-
dzie nie przejawiają się ambicje polityczne, 
dzięki czemu jedynym celem, który nam 
przyświeca jest rozwój i dobro społeczeń-
stwa sławskiego. 
Drugim takim osiągnięciem jest to, że na-
sza gmina jest gminą turystyczną, a  jed-
nocześnie udało się pogodzić tę funkcję 
z  antagonistyczną ze względu na przyro-
dę gałęzią, jaką jest przetwórstwo mię-
sne. Zarówno turystyka, jak i gospodarka 
funkcjonują obok siebie, nie przeszkadzają 
sobie, a wręcz pomagają. Obie łączy troska 
o środowisko naturalne. Bo to właśnie wa-
lory przyrodnicze sprawiają, że Sława i  jej 
okolice są tak atrakcyjne i  urokliwe. Są 
dobrym miejscem do życia, wypoczynku 
i pracy.
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Jak teraz, Pana zdaniem, samorządy 
wypełniają swoją rolę w tak kluczo-
wych obszarach jak oświata, opieka 
społeczna, ochrona środowiska, za-
rządzanie i wykorzystywanie środ-
ków unijnych?  

- To już - z  jednej strony - pewna rutyna, 
z  drugiej - wciąż jednak aktualne, nowe 
wyzwanie. Generalnie można powiedzieć, 
że samorządy wypełniają nałożone na nie 
zobowiązania bez zarzutu. 

Co Pana zdaniem powinniśmy zmie-
nić jeśli chodzi o funkcjonowanie 
samorządów w Polsce? Czy powinny 
one uzyskiwać większą autonomię 
i możliwości działania?

- Jestem zwolennikiem jedynie korekt. 
Naszym zdecydowanym osiągnięciem  
ostatnich 30-lat są właśnie samorządy 
i  wykorzystanie środków europejskich. 
Dziś mamy pilną potrzebę wzmocnienia 
gwarancji finansowych dla aktywności 
samych samorządów i  ich suwerenności 
w podejmowanych decyzjach, dotyczących 
wszelkich inicjatyw gospodarczych. Oso-
biście jestem przeciwnikiem prowadzenia 
działalności gospodarczej przez same sa-
morządy, ale wielkim zwolennikiem praw 
do wspomagania aktywności podmiotów 
już funkcjonujących na terenie gminy. 

Czy, jako prezydentowi Wrocła-
wia, udało się Panu stworzyć realną 
wspólnotę mieszkańców gminy? Czy 
może udało się to osiągnąć w okresie 
powodzi tysiąclecia, która nawiedziła 
Wrocław w 1997 roku?

- Tworzenie wspólnoty mieszkańców Wro-
cławia było skomplikowanym procesem, 
z  wieloma elementami i  ważnym finałem 
w  czasie wspomnianej powodzi. Gdyby 
nie okres 1990-1997r., obrona Wrocławia 
w  czasie katastrofy przebiegałaby inaczej, 
zdecydowanie mniej efektywnie. Nie-
zwykle istotne w tym procesie były cztery 
elementy. Pierwszy -  odkłamanie historii 
i  rozprawienie się z  fałszywymi mitami. 
Skrajności w postrzeganiu miasta, jako na 
wskroś niemieckiego, albo wręcz piastow-
skiego („tu wszystkie kamienie mówią po 
polsku”) stanowiło poważne obciążenie.  
Bardzo ważny drugi element - zastąpienie 
powierzchownej wiedzy o  mieście i  fał-
szywych symbolach prawdziwą wiedzą 

Jak wspomina Pan początki samorzą-
du w Polsce po 1989 roku? 

- Łatwo nie było. Z jednej strony - ogrom-
ne nadzieje, oczekiwania, a z drugiej - gi-
gantyczna skala trudności. Po prostu - 
bankructwo socjalistycznej gospodarki, 
z  wszystkimi jej konsekwencjami. Gdy 
zostałem prezydentem Wrocławia, zasta-
łem budżet miasta z ogromnym deficytem 
i dramatyczny stan gospodarki komunal-
nej. Ogromna ilość awarii na sieciach, duża 
liczba nielegalnych wysypisk śmieci, zła 
jakość wody pitnej, kiepski stan torowisk 
tramwajowych, przepraw mostowych, ta-
boru autobusowego, a  także kończące się 
miejsca pochówków to jedynie skromna 
ilość przykładów. Wrocław miał najwięk-
szą ilość mieszkań komunalnych komplet-
nie zdegradowanych technicznie. Uczelnie 
wyższe pozbawione były warunków roz-
woju, a  instytucje kultury funkcjonowały 
w  obiektach z  trudem ratowanych przed 
śmiercią techniczną. O  skromnej ilości 
usług, hoteli, atrakcyjnych miejsc do wy-
poczynku wspomnę jedynie w uzupełnie-
niu. To, co jednak okazało się rzeczywiście 
kluczowe to stan nabrzeży Odry, zwłaszcza 
w  centrum miasta. Ich remont, zwłaszcza 
głównego wału przeciwpowodziowego na 
Ostrowie Tumskim, zakończyliśmy kilka 
dni przed katastrofą w 1997 roku!

Wzmocnić gwarancje finansowe  
dla aktywności samorządów
Z Bogdanem Zdrojewskim, senatorem Platformy Obywatelskiej,  
prezydentem Wrocławia w latach 1990-2001, rozmawia Marcin Prynda

(solidna inwentaryzacja) i  adekwatnymi 
znakami identyfikacji miasta (przywróce-
nie herbu Wrocławia z  1525 roku). Trzeci 
- zbudowanie autentycznego zainteresowa-
nia sprawami miasta i uwolnienie oddolnej 
energii (służyły temu m.in. audycje w PTV 
ECHO). I  czwarty - uruchomienie takich 
inwestycji, z  których wrocławianie będą 
czerpać satysfakcję i dumę.  

Jak rozwijał się Wrocław po tym jak 
przestał Pan już być prezydentem 
miasta? Czy właściwie wykorzysty-
wano szanse rozwojowe? Co by Pan 
zmienił w prowadzonej polityce, gdy-
by Pan nadal był prezydentem miasta?

- Uzyskany impet miał swój ciąg dalszy. 
Zwłaszcza pierwsze lata były ważną dla 
mnie kontynuacją. Problemy pojawiły się 
później - wraz z  rosnącymi ambicjami 
i aktywnościami politycznymi prezydenta. 
Doceniam zwłaszcza aktywność promo-
cyjną, pozyskiwanie kolejnych inwestorów 
czy np. takie inwestycje, jak Afrykarium 
w  naszym wrocławskim ZOO. Były także 
przedsięwzięcia niezwykle cenne, ale reali-
zowane zbyt długo i z pewnymi perturba-
cjami, jak np. NFM lub przeskalowane, jak 
np. Stadion Miejski. Największe zastrze-
żenia miałem do zmarnowania wielu cen-
nych obszarów czy to bylejakością realiza-
cyjną (np. Centrum Południowe), czy też 
zbyt wysokim stopniem urbanizacji (kilka 
nowych osiedli). 
Moje przekonanie o  wykorzystaniu szans 
rozwojowych, a  zwłaszcza środków euro-
pejskich, ma solidną podstawę, choć sam 
rzeczywiście zmieniłbym kilka ważnych ak-
centów. Przede wszystkim wybudowałbym 
już most wschodni i zrealizował drugą część 
Parku Milenijnego. Zdecydowanie inny 
kształt miałoby także tzw. osiedle WuWa 2, 
a układ komunikacyjny nadal byłby rozwi-
jany w kierunku większej mobilności i ela-
styczności, bez zbędnego konfliktowania 
użytkowników ruchu. Również polityka 
zakupowa środków transportowych dla 
komunikacji miejskiej miałaby inną jakość. 
Osobiście jestem zwolennikiem nabywania 
mniejszej ilości, ale zdecydowanie wyższej 
jakości środków transportowych, uwzględ-
niając także ich jednorodność, kompatybil-
ność i stabilność serwisową.   
Najwyższej próby był bez wątpienia proces 
promowania Wrocławia. Dziś kluczowe 
jest utrzymanie marki miasta i dalsze roz-
wijanie rozmaitych naszych atutów. 

Zdjęcie z końca pierwszej kadencji 1990-1994

Czy zgadza się Pan z poglądem, że w 
Polsce po 1989 roku najlepiej udał się 
samorząd?

Zgadzam się, choć… nie do końca. Bo jed-
nak w Polsce udało się wiele rzeczy, a my, 
całkiem niepotrzebnie, lubimy wzmacniać 
w sobie tendencje do złorzeczenia i narze-
kania. Nie tędy droga. Choć, to fakt, wiele 
z tych osiągnięć, które mam na myśli, to 
właśnie pochodna udanych samorządów. 
Gdy spoglądam na Wrocław, widzę po 
prostu miasto nowoczesne – atrakcyjne 
turystycznie, bogate kulturowo, otwarte 
na świat. Miasto akademickie, z wyjątko-
wą przeszłością i odważnie spoglądające w 
przyszłość. Natomiast co do samorządu – 
rzeczywiście jest mi niezwykle bliska idea 
państwa zdecentralizowanego i obywatel-
skiego. Sam pracuję w samorządzie od 14 
lat i w tym czasie mogłem tylko nabrać 
przekonania, że to właściwa droga. 

Od kilku lat powoli z niej schodzimy?
Nie ukrywam, że martwię się, że oto po 
trzech dekadach od narodzin wolnej Polski 
zaczynamy zachowywać się tak, jak byśmy 
nie dostrzegali tego, co udało nam się przez 
ten czas osiągnąć. Znów prowokujemy dys-
kusję pod hasłem „centralizacja kontra 
decentralizacja”. A w mojej opinii to dys-
kusja jałowa, która w ogóle nie powinna się 
urodzić. Bo to bzdura, że silny samorząd 
zaczyna zagrażać silnemu państwu. Jest 
dokładnie odwrotnie, mianowicie silny sa-
morząd buduje sprawność władzy central-
nej. Samorząd i władza państwowa nie po-
winny konkurować, lecz żyć w symbiozie. 
Polska powinna być silna siłą samorządów 
– także po to rok temu przyjmowaliśmy w 
Gdańsku 21 postulatów.

Jak samorządy wypełniają swoją 
rolę w tak kluczowych obszarach jak 
oświata, opieka społeczna, ochrona 
środowiska, zarządzanie i wykorzy-
stywanie środków unijnych?

Podam konkretny przykład. Wrocław ma 
w roku po stronie wydatków 5,7 mld zł, z 
czego blisko 1,4 mld zł stanowią wydatki 
na edukację. Tymczasem subwencja bu-
dżetowa pokryje ledwie połowę tej kwoty, 
a my musimy być też gotowi na wrzesień i 
podwyżki dla nauczycieli. Jest trzecia de-
kada czerwca, a ja nadal nie wiem czy rząd 
nam tę subwencję zwiększy, a jeśli tak, to o 
ile. Dlatego twierdzę, że w ostatnim trzy-
dziestoleciu kompletnie położyliśmy jeden 

Silny samorząd buduje sprawność  
władzy centralnej
Z Jackiem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, rozmawia Marcin Prynda

temat i nie jest to uwaga wyłącznie pod 
adresem bieżącej władzy. Mianowicie nie 
potrafiliśmy w klarowny sposób rozdzielić 
kompetencji państwa polskiego od ścisłych 
kompetencji samorządów. Tym samym nie 
wskazaliśmy w konkretny sposób źródła 
finansowania dla tych zadań. Kuratoria 
całkowicie podporządkowano resorto-
wi edukacji, mimo że to na nas spoczywa 
realizacja zadań związanych ze szkołami. 
Dalej - w wielu miastach nie ma już np. 
miejskich konserwatorów zabytków, bo 
umowy zerwano lub ich nie przedłużono, 
a zadania i budżety przejęli konserwatorzy 
wojewódzcy. Dlatego mówię wprost – je-
śli poprzez rząd przedstawia się nam wi-
zję państwa scentralizowanego i w części 
realizuje tę wizję, jeżeli odbiera się nam, 
samorządom, pewne kompetencje i prze-
nosi je na wyższy szczebel, jak np. Fundusz 
Ochrony Środowiska, to mi się taki model 
państwa nie podoba. Mnie jest bliska idea 
państwa obywatelskiego z silnym samo-
rządem, co, powtórzę, w istocie buduje sil-
ne państwo. 

Czy udało się Panu stworzyć realną 
wspólnotę mieszkańców miasta? W 
czym ona się powinna przejawiać?

To się udało mieszkańcom tego wyjąt-
kowego miasta na przestrzeni dziejów. 

Wyjątkowego, bo u nas raz dominowała 
śląskość, innym razem czeskość i niemiec-
kość, aż wreszcie przyszedł czas polskiego 
Wrocławia. Dziedzictwo naszego miasta to 
nie tylko Polacy, którzy osiedlili się tutaj po 
1945 roku, ale też Niemcy, którzy wcześniej 
zamieszkiwali je przez stulecia. To też chcę 
jasno podkreślić. Dlatego jestem wdzięcz-
ny wrocławianom, że od początku lat 90., 
jak tylko można już było uczciwie rozma-
wiać o historii, budowali nową tożsamość 
naszego miasta. My, we Wrocławiu, jeste-
śmy wielokulturowym, otwartym społe-
czeństwem, w którym każdy się dobrze 
czuje. Taka jest moja mała ojczyzna, moje 
ukochane miasto. 

Co uważa Pan za swoje największe 
osiągnięcia jako samorządowca?

Nie moje, a nasze wspólne osiągnięcia. 
Największą siłą Wrocławia jest energia 
naszych mieszkańców. Tu nie jest ważne, 
skąd kto przyjechał ani jak długo tu miesz-
ka, bo wszyscy w pewnym sensie przyje-
chaliśmy do Wrocławia skądś. Nawet jeśli 
się tu urodziliśmy. Dzięki temu mieszka się 
u nas dobrze i miło, a to z kolei sprawia, że 
łatwiej przyciągnąć duże inwestycje oraz 
utalentowanych ludzi. W efekcie czego 
Wrocław wciąż się pięknie rozwija. Tak, to 
nasze wspólne osiągnięcie. Największe. 
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doświadczeniem organizacyjnym. Wiel-
kim zaangażowaniem wykazują się też 
rodzice naszych uczniów, którzy pomagają 
swoim dzieciom w zdalnej nauce. Pande-
mia oczywiście wpłynie na sytuację finan-
sową naszej gminy, dlatego musieliśmy 
mocno ograniczyć wydatki i zrezygnować 
z niektórych zadań. Szukając pozytywów 
uważam, że jako społeczność wyjdziemy 
z pandemii mocniejsi i bardziej życzliwi 
dla innych. 

Czy udało nam się w Polsce przedsię-
wzięcie pod nazwą samorząd?

Zdecydowanie tak. To jedna z dziedzin, 
która najlepiej udała się w wolnej Polsce 
i dlatego warto jej bronić przed zakusami 
tych, którzy preferują bardziej centrali-
styczny system rządzenia państwem. My-
ślę, że mieszkańcy doceniają to, że poprzez 
swoich przedstawicieli (radnych, sołtysów, 
burmistrzów, wójtów i prezydentów miast) 
mają realny wpływ na swoje najbliższe oto-
czenie. Samorządom na pewno nie służy 
ich upolitycznienie. Uważam, że interes 
mieszkańców musi być zawsze na pierw-
szym miejscu. Oczywiście każdy ma jakieś 
poglądy, ale po wyborze na stanowisko sze-
fa gminy partyjną legitymacje i polityczne 
preferencje powinno się schować głęboko 
do szafy. 

Na stanowisko Burmistrza Strzelina 
zdecydowała się Pani kandydować już 
w 2010 roku. Wygrała Pani tamte wy-
bory, podobnie jak i kolejne, w latach 
2014 i 2018. Co zdecydowało o tych 
wyborczych sukcesach?

Myślę, że zdecydowały upór, konsekwencja 
i ciężka praca. Staram się też zawsze reali-
zować to co obiecałam i mieszkańcy wie-
dzą, że jeśli coś zadeklarowałam, to będę 
robić wszystko, aby to wykonać. Samorzą-
dowcy po prostu muszą być wiarygodni 
m.in. dlatego, że praktycznie codziennie 
spotykają swoich mieszkańców. I tak zwy-
czajnie po ludzku źle bym się czuła patrząc 

Kluczowe znaczenie  
gminnych inwestycji
Z Dorotą Pawnuk, burmistrzem Miasta i Gminy 
Strzelin, rozmawia Ryszard Żabiński

w oczy tym, którym obiecałam rozwiąza-
nie jakiegoś ważnego problemu . 
Oczywiście zdarza się, że z różnych powo-
dów nie da się czegoś przeprowadzić lub 
trzeba to odłożyć w czasie. Czasem trudno 
to wytłumaczyć mieszkańcom, ale na pew-
no trzeba rozmawiać i przekonywać. Dla-
tego stawiam na dialog i otwartość. Moi 
mieszkańcy wiedzą, że mogą zawsze zgło-
sić problem przez profil serwisu społecz-
nościowego lub przez telefon. Od początku 
mojej pracy na stanowisku burmistrza mój 
numer komórkowy jest powszechnie do-
stępny dla każdego i wielu mieszkańców 

chętnie korzysta z możliwości bezpośred-
niego kontaktu. To bywa czasem uciążli-
we, ale też pozwala mi na lepsze poznanie 
problemów i oczekiwań. Skraca również 
czas naszej reakcji i sprawia, że możemy 
szybciej załatwić daną sprawę. Oczywiście, 
nigdy nie unikałam też spotkań i jeśli tylko 
mogę to chętnie przyjmuję mieszkańców 
w urzędzie oraz uczestniczę w zebraniach 
mieszkańców. Myślę, że mieszkańcy to wi-
dzą i doceniają taki styl działania. 

Co Pani uważa za swoje największe 
osiągnięcia jako samorządowca?

Jesteśmy po to, aby zaspokajać potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców, dlatego klu-
czowe są gminne inwestycje. Zadań, z któ-
rych jestem bardzo zadowolona jest wiele, 
ale pozwolę wymienić sobie trzy dziedziny, 
z których jestem szczególnie dumna. 
Pierwsza sfera, to zwiększenie atrakcyjno-
ści turystycznej gminy, którą udało nam 
się osiągnąć poprzez kompleksową moder-
nizację Ośrodka Wypoczynkowego w Bia-
łym Kościele oraz budowę sieci tras ro-
werowych singletrack. Ośrodek przeszedł 
w ostatnich latach niezwykłą przemianą 
i z brzydkiego kaczątka stał się pięknym 
łabędziem. Takich miejsc nie ma zbyt wiele 
w regionie a nasz całoroczny ośrodek to 22 
nowoczesne domki, wypożyczalnie sprzę-
tu wodnego i rowerów, duża piaszczysta 
plaża oraz baza gastronomiczna i nowo-
czesne zaplecze socjalne. Blisko tej atrakcji 
na malowniczych Wzgórzach Strzelińskich 
zaczyna się sieć naszych singletracków. Ro-
werzyści z regionu oraz pobliskiej Opolsz-
czyzny już odkryli i bardzo doceniają wa-
lory naszych ścieżek. 
Jestem też bardzo zadowolona z funkcjo-
nowania naszej Strzelińskiej Komunikacji 
Publicznej, którą uruchomiliśmy w lipcu 
2018 roku Wprowadzenie transportu pu-
blicznego było reakcją naszego samorządu 
na radykalne ograniczanie połączeń przez 
PKS Oława. Dzięki naszej SKP udało się 
skutecznie zapobiec wykluczeniu komu-
nikacyjnemu mieszkańców 36 naszych 
sołectw. Mieszkańcy to doceniają i chętnie 
korzystają z busów komunikacji, dojeżdża-
jąc nimi do pracy, na zakupy, do przychod-
ni oraz do szkół. Wiem, że z naszych do-
świadczeń związanych z wprowadzeniem 
transportu publicznego korzystają już inne 
dolnośląskie samorządy. 
Trzecim tematem, z którym mierzymy się 
obecnie jest kwestia rewitalizacji strzeliń-
skiego starego miasta i odbudowa ratusza, 
który został zniszczony podczas II wojny 
światowej. To wielki projekt, rozpoczęty 
jeszcze przez mojego poprzednika. Odbu-
dowaliśmy wieżę ratuszową, zrewitalizo-
waliśmy, kilka ulic starego miasta i dwie 
pierzeje rynku a wkrótce rozpocznie się 
budowa nowego ratusza. To wielkie wy-

zwanie, ale moim zdaniem ożywi centrum 
naszego miasta i stanie się impulsem dla 
jego dalszego rozwoju.

Czy Strzelin jest atrakcyjnym miej-
scem dla przedsiębiorców i inwesto-
rów? Jak miasto rozwija się pod tym 
względem?

Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, 
a o zainteresowaniu naszą ofertą inwesty-
cyjną najlepiej świadczy fakt, że wyprze-
daliśmy wszystkie gminne nieruchomości 
przemysłowe i usługowe. Do wzięcia są na-
dal atrakcyjne działki prywatne, na które 
nie brakuje chętnych. I choć te grunty nie 
są nasze, to mocno pomagamy w ich pro-
mocji, bo każda nowa inwestycja to ogrom-
na korzyść dla gminy – nowe miejsca pra-
cy, podatki itp. 
W ostatnich miesiącach szczególnym zain-
teresowaniem cieszą się działki położone 
przy drodze wojewódzkiej 395 ( w kierun-
ku na Wrocław), które w 2016 roku otrzy-
mały prestiżowy tytuł „Grunt na Medal”. 
Jest bardzo prawdopodobne, że już w nie-
dalekiej przyszłości powstanie tam inwe-
stycja, która stanie się prawdziwym impul-
sem dla rozwoju naszej gminy. Dodam też, 
że na naszym terenie działa podstrefa Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
a w ostatnich latach kilka lokalnych fabryk 

mocno zainwestowało w swoją rozbudowę. 
My, jako samorząd wspieramy lokalny biz-
nes m.in. poprzez uzbrajanie działek, bu-
dowę dróg itp. 

Jak Strzelin radził sobie w trudnym 
okresie nasilenia pandemii korona-
wirusa?

To było i nadal jest dla nas całkiem nowe 
doświadczenie i poważne wyzwanie. 
Uważam, że jako społeczność pozytyw-
nie zdajemy ten trudny egzamin. Przede 
wszystkim doceniam mobilizację i posta-
wę samych mieszkańców, którzy wykazali 
się zrozumieniem i zdyscyplinowaniem. 
Chętnie włączyli się też do akcji szycia 
maseczek i w ramach tej społecznej akcji 
powstało ok. 10 tys. maseczek ochronnych. 
Mieszkańcy pomagają też najbardziej na-
rażonym na skutki zakażenia a pandemia 
sprawiła, że chyba wszyscy zaczęliśmy do-
strzegać potrzeby sąsiadów i innych miesz-
kańców. Doceniam też postawę wszystkich 
służb, które stanęły i codziennie stają na 
wysokości zadania. Jestem dumna z pra-
cowników przychodni oraz szpitala, którzy 
w obliczu zagrożenia, na pierwszej linii 
frontu, codziennie pokazują swój profesjo-
nalizm i ofiarność. 
Jako urząd musieliśmy zmienić organi-
zację pracy co było i nadal jest ciekawym 
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Za kilka miesięcy minie 20 lat od uchwa-
lenia ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów. Z perspektywy dwóch 
dekad warto zastanowić się, czy spełniły 
się nadzieje pokładane w izbach inżynie-
rów i architektów, jak rozwiązano ekspo-
nowane w roku 2000 wątpliwości, a jakich 
problemów, my, inżynierowie budownic-
twa, absolutnie się nie spodziewaliśmy 
i z jakimi musimy się dziś mierzyć?
Środowisko inżynierskie początkowo 
z niechęcią przyjmowało obligatoryjną 
przynależność do izby zawodowej, jako 
warunku wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie. Dziś 
w świadomości społecznej utrwaliły się już 
zasady funkcjonowania zawodów zaufa-
nia publicznego. Wspomniana wcześniej 
ustawa powierzyła izbom ochronę inte-
resu publicznego, jakim jest zapewnienie 
bezpiecznego użytkowania wznoszonych 
przez inżynierów obiektów budowlanych. 
Musimy być pewni, że inżynierowie bu-
downictwa pełniący samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie posiadają wie-
dzę i umiejętności, które gwarantują za-
pewnienie bezpieczeństwa zarówno obiek-
tom, jak i ich użytkownikom, jednocześnie 
zachowując najwyższą jakość, nowocze-
sność i racjonalność ekonomiczną procesu 
inwestycyjnego. Zawód zaufania publicz-
nego wymaga ogromnej odpowiedzialno-
ści. Nie każdy może go wykonywać. Dla-
tego nadajemy uprawnienia budowlane. Te 
uprawnienia możemy również cofnąć. 
W roku 2000 opinia społeczna obawiała 
się, że powstanie kolejna korporacja zawo-
dowa, która będzie dbała wyłącznie o in-
teresy swoich członków. Te obawy się nie 
potwierdziły. Wręcz przeciwnie. Inwesto-
rzy uzyskali narzędzie do egzekwowania 
swoich praw. Zanim pójdą do sądu albo 
zamiast w sądzie mogą domagać się roz-
strzygnięcia sporu w okręgowej izbie in-
żynierów budownictwa. Inżynierowie też 
nie są zostawieni sami sobie. Otrzymują 
bezpłatną pomoc prawną oraz skuteczną 
ochronę ubezpieczeniową. Trudno sobie 
dzisiaj wyobrazić działalność projektanta 
czy kierownika budowy bez ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej. Trudno 
byłoby dziś znaleźć inwestora, który zle-
ciłby projekt lub nadzór osobie bez takie-
go ubezpieczenia. Spełniając ten wymóg 
indywidualnie, ponieślibyśmy znacznie 
wyższe koszty ubezpieczenia niż obecny 
łączny koszt ubezpieczenia, składki na izbę 
okręgową i składki na izbę krajową. Za-
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Dokształcanie zawodowe to być albo nie być 
dla inżynierów budownictwa

wdzięczamy to efektowi skali: ubezpiecza-
my niemal 120 tys. inżynierów u jednego 
ubezpieczyciela. Obowiązek zrzeszania się 
w izbie daje wiele korzyści wynikających 
choćby z faktu, że jest nas wielu.
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa jest trzecią co do wielkości 
regionalną izbą w Polsce: mamy zarejestro-
wanych blisko 20  000 członków (prawie 
12  000 czynnych). Najliczniej reprezento-
wani są inżynierowie następujących branż: 
konstrukcyjno-budowlanej (53,75 proc.), 
instalacji sanitarnych (19,12 proc.) oraz in-
stalacji elektrycznych (14,9 proc.). Przyna-
leżność do elitarnej grupy zawodów zaufa-
nia publicznego obliguje nas nie tylko do 
odpowiedzialnego i etycznego wykonywa-
nia swoich obowiązków zawodowych, ale 
i do ciągłego dokształcania. Działalność 
szkoleniowa to jedno z podstawowych za-
dań, które postawiła przed sobą Małopol-
ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa. Tylko w 2019 r. na ten celi wydaliśmy 
prawie 325 000 PLN, a dodatkowo kwotą 
65 000 PLN dofinansowaliśmy koszt pre-
numeraty czasopism branżowych. Mimo 
tych działań, zaledwie 10 proc. inżynie-
rów budownictwa z Małopolski korzysta 
z oferowanych form doskonalenia zawo-
dowego. Bardzo nad tym ubolewamy, po-
nieważ w obecnych czasach ustawiczne 
kształcenie to być albo nie być dla naszych 
członków. Kto się nie rozwija, ten się cofa. 
Postęp w inżynierii jest niezwykle dyna-
miczny. Wspomnę choćby o technologii, 
BIM, która radykalnie zmieniła koncep-
cję projektowania, realizacji inwestycji 
i zarządzania nią. Inżynierowie elektrycy 
w coraz większym stopniu muszą bazować 
na Odnawialnych Źródłach Energii, a hy-
drotechnicy i melioranci zamiast walczyć 
„z wodą”, obecnie muszą walczyć „o wodę”. 
Ale nie samą pracą inżynier żyje. Zachęca-
my naszych członków nie tylko do uczest-
nictwa w szkoleniach, konferencjach, 
wycieczkach technicznych, ale i typowo 
integracyjnych imprezach, jak zawody nar-
ciarskie, strzeleckie, turniej tenisa, piknik 
i hucznie obchodzony Dzień Budowlanych. 
Ostatnie z wymienionych imprez organi-
zujemy wspólnie z Małopolską Okręgową 
Izba Architektów RP.
W tym miejscu zasygnalizuję problemy, 
których 20 lat temu nikt nie przewidział. 
Nie spodziewaliśmy się „rozwodu” z archi-
tektami. Inżynierowie budownictwa i ar-
chitekci są na siebie skazani. Poruszamy się 
w tym samym obszarze, nasze zadania są 
komplementarne, musimy ze sobą współ-

pracować. Tymczasem koledzy architekci 
wykorzystali orzeczenie TK z 2018 r. do 
forsowania pomysłu odrębnej ustawy re-
gulującej wykonywanie zawodu architekta. 
13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił niekorzyst-
ną dla inżynierów budownictwa noweliza-
cję Prawa budowlanego. Wciąż liczymy na 
to, że rozporządzenia do ustawy w więk-
szym stopniu będą uwzględniały nasze 
postulaty. Będziemy nadal zabiegać o taki 
kształt prawa, które będzie uwzględniało 
wartość i znaczenie zawodu inżyniera bu-
downictwa tak samo jak zawodu architek-
ta. Przecież słabe kompetencje architekta 
mogą co najwyżej zeszpecić przestrzeń, ale 
słabe kompetencje inżyniera mogą skutko-
wać awarią lub katastrofą budowlaną. Wy-
konujemy zawód zaufania publicznego i nic 
tego nie zmieni.
Oczywiście, nikt nie spodziewał się pan-
demii i jej destrukcyjnego wpływu na go-
spodarkę. Wszystkie analizy i prognozy za-
powiadają głęboką recesję. Jednak polskie 
budowy nie zatrzymały się, jak większość 
zakładów produkcyjnych. Budownictwo, 
które słusznie nazywa się kołem zamacho-
wym gospodarki, wprawdzie wolniej niż 
przed pandemią, ale jednak się kręci. To 
nadzieja dla milionów Polaków na powolne 
wychodzenie z „koronawirusowej” zapaści.

Mirosław Boryczko
Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB
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Trzydzieści lat pracy dziennikarskiej 
to okres związany z  tworzeniem się 
samorządu terytorialnego.

Jak trafiłaś do telewizji ?
Rok 1990 to rok transformacji ustrojo-
wej. Powstał Samorząd Terytorialny. We 
Wrocławiu powstała pierwsza w  Europie 
wschodniej prywatna telewizja ECHO. 
I właśnie w niej rozpoczęłam swoją pracę 
dziennikarską .

Nie była to jednak Twoja pierwsza 
praca ?

Moja pierwsza praca związana była z gmi-
ną Wrocław gdzie pracowałam w  dziale 
dokumentacji i projektowałam i nadzoro-
wałam remonty kamienic komunalnych. 
Po kilku latach przeniosłam się do Insty-
tutu Łączności. Tam w  Pracowni Zakłó-
ceń Radioelektrycznych zajmowałam się 
planowaniem sieci stacji telewizyjnych dla 
programu 3 TVP. Był to bardzo nowator-
ski program. Za opracowanie tej koncepcji 
pracownia otrzymała nagrodę Ministra 
Łączności. Tak więc powoli szłam w stro-
nę mediów. W latach 80-tych przeniosłam 
się do RSW Prasa Książka Ruch instytucji 
wydającej popularne dzienniki wrocław-
skie „Słowo Polskie”, „Gazetę Robotniczą”, 
„Wieczór Wrocławia”oraz „Odrę” i  kilka 
innych tytułów. Zdobyłam też uprawnie-
nia budowlane. 

Dziennikarz kontra sztuczna inteligencja
Maria Magdalena Nawrot. Dziennikarka telewizyjna, radiowa i prasowa. Inspektor nad-
zoru budowlanego z uprawnieniami. Stworzyła pierwszą na Dolnym Śląsku Interneto-
wą Telewizję Dolnego Ślaska DTV24. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
i Wydawców. Właśnie mija 30 lat odkąd w swoje CV mogła wpisać zawód dziennikarz.

Nadszedł rok 1990 i  trafiłaś do tele-
wizji ?

Tak,właśnie wtedy koledzy związani z  In-
stytutem Łączności zaczęli tworzyć tele-
wizję. Zadzwonił do mnie Marek Mły-
narczyk i  zaproponował mi pracę. Nie 
zastanawiałam się ani chwili i w ten sposób 
zostałam pierwsza dziennikarką w pierw-
szej prywatnej telewizji w  Polsce. Był to 
bardzo ciekawy okres w  życiu politycz-
nym i  społecznym. Zmieniały się media, 
powstawał Samorząd. Telewizja pracowała 
24 godziny na dobę. Młodzi ludzie z pasją 
wykonywali swoje obowiązki, często w du-
żej mierze społecznie. Wszyscy uczyliśmy 
się nowych obowiązków. Wkrótce w nowo 
powołanym Syndykacie Dziennikarzy Pol-
skich w Warszawie wybrano mnie do Rady 
Głównej. Aby pogłębić wiedzę rozpoczę-
łam też studia dziennikarskie w Warszawie 
. We współpracy z  Ministerstwem Sportu 
i  Turystyki realizowałam program„Glo-
btroter” emitowany na satelicie. Jednak 
moją pasją stał się Samorząd. W roku 1991 
powstał program „Kalejdoskop Dolno-
śląski”, którego tematem były wydarzenia 
w powiatach i gminach Dolnego Ślaska. Po 
zamknięciu PTV ECHO zostałam zatrud-
niona na stanowisku Dyrektora General-
nego Telewizji AVAL w Jeleniej Górze. 

Wróciłaś do Wrocławia do telewizji ?
Tak, chociaż w  międzyczasie pracowałam 
trochę jako naczelna w Tele – Raj w Świd-
nicy. We Wrocławiu powstała Telewi-
zja Dolnośląska i  właśnie tam wróciłam 
z  moim „Kalejdoskopem Dolnośląskim”. 
Startowałam też w konkursie na stanowi-
sko dyrektora Oddziału Wrocławskiego 
TVP3. Przeszłam do ostatnich elimina-
cji i  przeprowadzono ze mną rozmowę 
w Warszawie. Jako niezależna dziennikar-
ka konkursu nie wygrałam ale za jakiś czas 
rozpoczęłam pracę w TVP3 we Wrocławiu 
przy dwóch programach „Goniec Regio-
nalny” i  w  programie ekologicznym. Tak 
więc pozostałam w temacie regionalnym. 

Jednak nowe technologie Cię pocią-
gały ?

Można powiedzieć, że przeszłam cała 
drogę telewizyjną od dziennikarza i  Sze-
fa Programów Sponsorowanych do Szefa 
Produkcji Telewizji ECHO a  następnie 
Dyrektora Generalnego Stacji Telewizyjnej 
AVAL. Widziałam szansę w nowych tech-
nologiach. W  roku 2014 stworzyłam Sto-

warzyszenie Dziennikarzy i  Wydawców, 
które dawało szansę młodym blogerom, 
vlogerom i  dziennikarzom społecznym 
podnosić swoje kwalifikacje oraz stworzy-
łam Internetową Telewizję Dolnego Ślaska 
DTV24. To telewizja społeczna, stowarzy-
szeniowa, której celem jest kształcenie no-
wego narybku dziennikarstwa. Kształcimy 
też w  ramach międzynarodowych staży 
studentów z Erasmusa. Byli już u nas Hisz-
panie oraz studenci wrocławskich uczelni, 
którzy przyjechali tu na studia z Ukrainy. 
W ramach wygranych w mieście Wrocław 
Mikrograntów realizowaliśmy „Nowi-
ny – serwis informacyjny po ukraińsku”, 
który obecnie kontynuujemy z  kolejnymi 
studentami w  naszym studio przy ul. Św. 
Antoniego 12 we Wrocławiu.

Jak widzisz przyszłość klasycznej te-
lewizji ?

Dla pewnego odbiorcy ta klasyczna forma 
jest wciąż najchętniej akceptowalna i  po-
winno się jedynie pracować nad kształ-
ceniem dziennikarzy aby zachować etykę 
dziennikarską, fachowość i  bezstronność 
informacji. Wciąż dużą popularnością cie-
szą się kanały tematyczne. Sama przygoto-
wuję cykl programów „VITA – magazyn 
zdrowia i urody” dla kanału Adventure.

Jaki powinien być współczesny dzien-
nikarz ?

Przed współczesnym dziennikarzem pię-
trzą się nowe wyzwania. Przy globalnej 
informacji języki to podstawa. Trzeba też 
przyswoić techniki internetu facebooka 
i  instagrama. Można trafić do PR lub do 
korporacji. To zupełnie różne formy dzien-
nikarstwa. Jednak zawodowy dziennikarz 
nie powinien zapominać o bezstronności, 
etyce i  poszerzaniu horyzontów zawodo-
wych. Martwi mnie obniżenie prestiżu 
dziennikarza. Kiedy trafiłam na wojnę 
w  Jugosławii wystarczyła kartka na sa-
mochodzie PRESS aby wojskowe kolum-
ny ułatwiały nam przejazd. Legitymacja 
dziennikarska była glejtem jak żelazny 
list. Teraz wywiera się naciski na dzienni-
karza aby ujawnił źródło informacji albo 
aresztuje na demonstracji. Powinniśmy 
walczyć o nasze prawa. Ale kiedy pomaga-
my zwykłym ludziom, to wynagradza nam 
to wszelkie wyrzeczenia. Tego nie zastąpi 
sztuczna inteligencja choć już dziś roboty 
zastępują dziennikarzy w pracy redakcyj-
nej.

Z  Marią Nawrot dziennikarką, pre-
zesem Stowarzyszenia Dziennikarzy 
i Wydawców rozmawiał 

Marcin Prynda




