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Wiadomości z kraju
1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985     215-728-6040215-969-4985     215-728-6040
Nasze Uslugi i Serwisy:

- Paczki  morskie i lotnicze do Ukrainy i innych krajow. 
  11-ta paczka bezplatna
- bezplatny odbior z domu
- Transfery pieniezne do Europy Srodkowej  
  i Wschodniej od $4.50
- Przesylka samochodow osobowych i transportowych 
- Karty telefoniczne, elektroniczne slowniki i upominki
- Lotnicze przesylki do 7-miu dni
- Duzy wybor CD 267-971-5807267-971-5807

NAPRAWA KOMPUTEROW:NAPRAWA KOMPUTEROW:
Desktop, Laptop and SerwerDesktop, Laptop and Serwer

Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja Projektowanie,Montowanie i Konfiguracja 
Office and home networkOffice and home network

 Bezplatna diagnostyka Bezplatna diagnostyka
 Parental control service Parental control service
  Wykonywanie  komputera na zamowienieWykonywanie  komputera na zamowienie
 Usuwanie wirusow Usuwanie wirusow
 Odtworzanie   informacji Odtworzanie   informacji
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Job Description
The Mechanic/A&T Technician is responsible for mechanical 
assembly of our custom designed equipment and testing this 
equipment to a specified set of conditions. 
Basic qualifications include, but are not limited to, the following:

Maintenance Mechanic / Assembly and Test Technician

Fluitron Inc. offers a full benefit package after successful completion  
of 90 day orientation/probationary period and 401K after 1 year.
FLUITRON IS CURRENTLY OFFERING A $4,000 NEW HIRE BONUS. 
$2,000 WILL BE PAID AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF 
90 DAY PROBATION PERIOD AND $2,000 AFTER SUCCESSFUL 
COMPLETION OF 1 YEAR OF EMPLOYMENT.
All employment offers are contingent upon successful 
completion of our pre-employment  
physical and drug screening.
This position has a starting salary between  
$18 and $28/hour depending on experience.

•	 Valid drivers license 
•	 Minimum 3 years experience in  

a technical field 
•	 Ability to read/work from 

mechanical drawings,  
electrical schematics, piping and 
instrumentation drawings and 
operational instructions 

•	 Willingness to travel for on-site 
setup, diagnosis, and repair.

•	 Must have own tools 
•	 Willingness to work overtime 

when needed, including 
Saturdays.

•	 Must speak fluent English

PLEASE SEND YOUR RESUME TO:  
accounts@fluitron.com.
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
LET'S MOVE

PRZEPROWADZKI:  
DOMU, APPARTMENTU ALBO BIURA

DOWOLNE MIEJSCE W STANACH ZJEDNO-
CZONYCH AMERYKI.

POSIADAMY LICENCJE I UBEZPIECZENIE.
USUWAMY DOWOLNY GRUZ.

Edik:   215-824-7197       
           267-991-0244       
           267-836-2445


POSZUKIWANI KIEROWCY  

DO PRACY W TRANSPORCIE  
Z DOSWIADCZENIEM LUB BEZ

Wymagane posiadanie prawo jazdy
Kierowcy z doswiadczeniem przy  

zatrudnieniu otrzymuja  
DODATKOWY BONUS

Dowolne godziny pracy
TELEFON: JAY 267-615-7914


DIJAS FOODS DISTRIBUTION INC  

Poszukuje pracowników przy produkcji  
i pakowaniu towarów.

Praca na pełny etat. Wymagana minimalna znajomość 
jeżyka angielskiego i uregulowany status prawny.

Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość awansu.
KONTAKT TELEFONICZNY: 267-342-0659


POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW 

NA POZYCJE:
Front Desk(kobieta), Pracownika do 
mycia samochodów, Body Man (detailer),  
Automechanika (naprawa samochodów)

Dobre warunki pracy i płacy. 
TELEFON: 215-687-8547


PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

NA PERMIT/LICENCJE CDL 
(KOMERCYJNE PRAWO JAZDY) w ciągu 

3-6 dni W JEŻYKU ROSYJSKIM. USTALANIE 
TERMINU EGZAMINU. PŁATNE SZKOLENIE.
PO zdaniu egzaminu ZAPEWNIENIE 

100% miejsca PRACY CDL.  
Tel: 267-323-9437, 203-570-4915, 

347-224-3893


FOOD DISTRIBUTOR COMPANY 
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO 

ROZWOŻENIA PRODUKTÓW  
I PRACY W MAGAZYNIE.
FULL/PART TIME JOB

WYMAGANY NIENAGANNY 
DRIVER RECORD, 

MINIMUM JEŻYKA ANGIELSKIEGO.
Telefon: 267-666-7936


FABRYKA OKIEN POSZUKUJE  
MŁODEGO, ENERGICZNEGO  

PRACOWNIKA W WIEKU DO 40 LAT.
Wymagana komunikatywna znajomość 
jeżyka angielskiego oraz. Valid Drive's 

License. Po dodatkowe informacje  
proszę dzwonić: 773-747-2384


POSZUKIWANI PRACOWNICY DO 
PRACY PRZY SIDING I GUTTERS  
Z DOŚWIADCZENIEM LUB BEZ

Stala praca. 
Tygodniowe wynagrodzenie na godzinę.

Tel: 267-699-8739 lub  
609-540-3247


Poszukiwany Mechanik do pracy 

przy naprawie dużych ciężarówek 
(Trucks)

Zatrudnienie na pełny/niepełny etat.
Dobre warunki płacy i pracy.

Zapewniamy zakwaterowanie.
Telefon: 609-239-2694


KOMPLEKS KĄPIELOWY poszu-

kuje pracowników na stanowisko: ku-
charza, kelnera i osoby do sprzątania.

Telefon: 215-942-4646


FIRMA TRANSPORTOWA 

POSZUKUJE ODPOWIEDZIALNYCH KIEROWCÓW DO PRZEWOŻENIA: 
 • PACJENTÓW DO GABINETÓW LEKARSKICH I SZPITALI
 • UCZNIÓW DO SZKOL

ORAZ ZATRUDNI MECHANIKA SAMOCHODOWEGO NA PÓL ETATU.  WYMAGANY  
UREGULOWANY STAN PRAWNY I PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

Telefon: 215-491-2222


POSZUKIWANI  PRACOWNICY DO PRACY PRZY  
ODNAWIANIU ODZIEŻY ROBOCZEJ.

WYMAGANA  ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI  MASZYN DO SZYCIA.
STALE ZATRUDNIENIE. DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.

Telefon: 215-500-1469

PILNIE POSZUKIWANI PRACOWNICY  
NA STANOWISKA:

••  SprzedawcySprzedawcy
••  KasjeraKasjera
••  Pracownika do pracy  Pracownika do pracy  

w kuchniw kuchni
• •  Pracownika  Pracownika  

do wykonywania  do wykonywania  
innych czynnosci w sklepieinnych czynnosci w sklepie

Zostan czlonkiem naszego zespoluZostan czlonkiem naszego zespolu
Tel: 718-412-3400 EXT.1529

email: HR@NetCostMarket.com
Mozna rowniez wypelnic ankiete  

w naszym sklepie.
Wymagane pozwolenie na prace w USA

KUPON REKLAMA OGŁOSZENIE FORM 
Wypełnij kupon i wyślij na nasz adres:  
PO Box 579, Warrington, PA 18976, 

prześlij faksem: 267-684-6338 
Opublikuj ogłoszenie w sekcji "Classified"

Twój tekst:   ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________
___________________    Data _____________________________

__________ 1 tydzień    _________ 2 tygodnie    ___________ Miesiąc

Płatność: ________Czek _______Money Order_____ Karta Kredytowa 
Card #____________________________ data ważności_____________

Imię, nazwisko na karcie _______________________________________Adres: ____
_________________________________________________

Miasto_____________________________ Stan________ Kod_________
Tel. #________________________________________________________

 ZADZWOŃ: 267-971-5765
Podaj tekst reklamy i użyj karty debetowej / kredytowej.

 Wytnij FORMULARZ KLASYFIKACJI
Załącz do niego czek lub Pieniądze w gazetach firmowych i rynkowych  

i przesłać do redakcji:
PO Box 579, Warrington, PA 18976

OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:OPUBLIKUJ REKLAMĘ W SEKCJI “OGŁOSZENIE”:

POMAGAMY W ZDOBYCIU:
OFICJALNEJ LICENCJI NA USLUGI 

FRYZJERSKIE, 
KOSMETYCZNE  

ORAZ MANICURE-
PEDICURE  

W STANIE WASZEGO 
MIEJSCA ZAMIESZKANIA

To jest wyjatkowa okazja!!!
Pomagamy takze w otrzymaniu SNN

Tel: 973-946-8108


FIRMA PRODUKUJĄCA  

ALUMINIOWE OKNA  
I SYSTEMY FASADOWE  

Poszukuje pracowników do montażu okien i drzwi.
Wymagany uregulowany status prawny.
Dobre warunki pracy i płacy. Możliwość otrzymania 

ubezpieczenia medycznego.
LOKALIZACJA - BENSALEM.

KONTAKT TELEFONICZNY: 215-300-3031


ZAKLAD FRYZJERSKI W HAVERTON PA  
natychmiast zatrudni fryzjera

na caly etat lub pol etatu
Prosze dzwonic: 610-789-2319


DOBRZE ROZWIJAJĄCA SIE FIRMA 

Spożywcza z siedziba w Bensalem  
PILNIE POTRZEBUJE PRACOWNIKÓW 

do sprzątania a także do  konserwacji urządzeń.
Elastyczne godziny pracy. 

Wymagana minimalna znajomość jezyka  
angielskiego i uregulowany status prawny.

Dobre warunki płacy.  
Możliwość awansu.

Kontakt telefoniczny: 267-342-0659


Wykonujemy prace o rożnym stopniu 
złożoności:

Prace wewnętrzne: malowanie,parkiet, laminat, 
płytki ceramiczne, schody. Remont łazienek 

i kuchni. Wykańczanie piwnic
Prace na zewnątrz: hardscaping, landscaping, 
klaby, kwietniki, mulch,ogrodzenia,deki, prace 

w cemencie i betonie
Telefon: 215-588-8466


POTRZEBNY SPECJALISTA 

DO WYKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH PRAC REMONTOWYCH:

Szpachlowanie, malowanie wnętrz, 
układanie kafelków, instalacje elektryczne, 
sztuco, framing, EPDM roof, malowanie  

na zewnątrz, układanie kostki kamiennej i td)
Możliwe wyjazdy na delegacje z bezpłatnym 

zakwaterowaniem.
Wynagrodzenie w zależności od posiadanych kwalifikacji.

Telefon: 404-202-8149
 

Potrzebni młodzi, energiczni  
pracownicy do pracy na budowie 

(SIDING,OKNA, DRZWI)
DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
Po więcej informacji proszę dzwonić:

267-648-7988
 

FIRMA SPEDYCYJNA POSZUKUJE 
SPECJALISTY W ZAKRESIE 

DIAGNOSTYKI KOMPUTEROWEJ 
CIĘŻARÓWEK.

WYMAGANE POSIADANIE
CDL KLASY A.

DOBRE WARUNKI PŁACY I PRACY
Po więcej informacji prosić Igora

Telefon: 215-391-0524


SPEDYCYJNA FIRMA POSZUKUJE KSIĘGOWEGO  
ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA ANGIELSKIEGO.

DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY.
PO WIĘCEJ INFORMACJI PROSZĘ DZWONIĆ

Telefon: 267-241-0794


Poszukiwany pracownik  
w Heating(duck work) 

z doświadczeniem lub bez.
Dobre warunki pracy i płacy.
Telefon: 267-300-2522
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POLSKI I TURECKI WYWIAD BĘDĄ 
WSPÓŁPRACOWAĆ W ZWIĄZKU Z 

KRYZYSEM NA GRANICY Z BIAŁORUSIĄ

Ministrowie spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz 
Mevlut Cavusoglu zadeklarowali w Warszawie współpracę 
wywiadów Polski i Turcji w sprawie przeciwdziałania nielegal-
nej migracji obywateli państw arabskich z Białorusi do Polski.

- Turcja jest naszym najważniejszym partnerem gospo-
darczym na Bliskim Wschodzie - mówił szef polskiego 
MSZ Zbigniew Rau

- Poprosiłem także mojego tureckiego kolegę o zwróce-
nie większej uwagi na trwający od kilku miesięcy proce-
der, który związany jest z próbami przekraczania naszej 
wschodniej granicy przez migrantów przylatujących do 
Mińska - dodawał

- Jesteśmy gotowi podjąć wspólną pracę nad tym proble-
mem, jak również dzielić się doświadczeniami - zarówno 
z Polską, jak i Litwą - zapewnił Cavusoglu

- Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Onetu
Zbigniew Rau na konferencji prasowej po rozmowie z 

Mevlutem Cavusoglu podkreślił, że relacje gospodarcze 
Polski z Turcją są bardzo dobre, wymiana handlowa w 
ubiegłym roku wyniosła 6 mld euro; wyraził nadzieję, że 
uda się wkrótce osiągnąć 8 mld euro. - Turcja jest naszym 
najważniejszym partnerem gospodarczym na Bliskim 
Wschodzie - mówił Rau.

Jak dodał, do zwiększenia polskiego eksportu do Tur-
cji mogłoby przyczynić się zniesienie niektórych barier 
handlowych. Wyraził zadowolenie ze wsparcia przez 
Turcję inwestycji dotyczących korytarza drogowego na 
osi północ-południe Europy. Zaznaczył, że podczas ponie-
działkowych rozmów Cavusoglu w imieniu Turcji wyraził 
zainteresowanie dalszą współpracą w ramach Trójmorza.

Wśród obszarów współpracy z Turcją Rau wymienił 
bezpieczeństwo, walkę z terroryzmem, handel, migrację 
i turystykę. Ponadto - jak dodał - tematem rozmów były 
zagrożenia na wschodniej flance NATO w kontekście 
sytuacji w Rosji, Syrii, Afganistanie i na Białorusi.

- Podniosłem kwestię problemów związanych z nie-
legalną, niekontrolowaną emigracją do naszych państw 
właśnie z Białorusi. Poprosiłem także mojego tureckiego 
kolegę o zwrócenie większej uwagi na trwający od kilku 
miesięcy proceder, który związany jest z próbami prze-
kraczania naszej wschodniej granicy przez migrantów 
przylatujących do Mińska różnymi drogami, także korzy-
stającymi najczęściej z przesiadek w Stambule - mówił 
szef polskiego MSZ.

Jak prorządowe media kłamały w sprawie 
filmu Onetu z Michałowa. Wyjaśniamy

- Pan minister, nawiązując do tych praktyk podróżowania 
z inspiracji białoruskiej przedstawicieli i obywateli różnych 
państw arabskich przez Stambuł do Mińska, zaoferował 
wszechstronną pomoc, która najkrócej rzecz ujmując, 
będzie się sprowadzać do współpracy naszych wywiadów, 
dzielenia się informacjami, wspólnego rozpoznawania 
miejsc zagrożeń i kanałów przerzutów - dodał Rau.

Mevlut Cavusoglu na konferencji podkreślał wagę 600 lat 
relacji Turcji z Polską i dziękował m.in. za pomoc polskich 
strażaków podczas pożarów w tym kraju. Określił Polskę 
jako partnera strategicznego.

Kościół apeluje w sprawie pomocy migran-
tom. "Nie można stygmatyzować przybyszów"

Odnosząc się do kwestii nielegalnej migracji obywateli 
państw arabskich z terytorium Białorusi do Polski, zade-

klarował pomoc Turcji w tej sprawie. Poinformował, że 
wystosowane zostanie zaproszenie do szefa polskiego 
MSWiA, aby odwiedził Turcję w celu konsultacji dalszych 
działań. - Jesteśmy gotowi podjąć wspólną pracę nad 
tym problemem, jak również dzielić się doświadczeniami 
- zarówno z Polską, jak i Litwą - dodał szef MSZ Turcji.

Cavusoglu zaznaczył, że istotna w tym kontekście jest 
także walka z siatkami przemytników. Poinformował, że 
przez dziewięć miesięcy tureckie linie lotnicze przewiozły 
600 obywateli irackich głównie do Mińska, połowa z nich 
wróciła do Turcji. Zadeklarował, że Turcja będzie prze-
ciwdziałać temu w przyszłości.

Kryzys migracyjny dowodzi, że Tusk nie rzą-
dzi opozycją 

Podczas poniedziałkowego spotkania Rau i Cavusoglu 
podpisali również umowę o współpracy polskiej i tureckiej 
Akademii Dyplomatycznej. Umowa - jak podkreślają oba 
resorty - ma na celu polepszenie systemu szkolenia kadr 
dyplomatyczno-konsularnych.

Wizyta Cavusoglu była pierwszą od czterech lat wizytą 
szefa tureckiej dyplomacji w Polsce. Po rozmowach z 
szefem MSZ minister spraw zagranicznych Turcji spotkał 
się również z prezydentem Andrzejem Dudą.

SCENARIUSZE PO WYROKU TK.  
„POLSKA I UNIA TO PĘDZĄCE WPROST  

NA SIEBIE POCIĄGI”
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający, że 

niektóre przepisy Traktatu o UE są niezgodne z polską 
konstytucją, wywołał konsternację. Skutki rozstrzygnięcia 
mogą być opłakane. O możliwych scenariuszach takiego 
obrotu spraw rozmawiamy z prof. Ryszardem Piotrowskim, 
prawnikiem, konstytucjonalistą, profesorem UW i człon-
kiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Choć zapewne „zwykłemu Kowalskiemu” wyrok TK 
niczego konkretnego nie mówi, może on znaleźć się w 
sytuacji, w której sprawy rozgrywające się na szczycie 
władzy będą dla niego mocno odczuwalne. Trybunał Kon-
stytucyjny swoim czwartkowym wyrokiem uderzył bowiem 
w podwaliny funkcjonowania Unii, której jako obywatele 
jesteśmy częścią. – W wyroku TK zaprezentowano, że 
dążeniem władzy jest podporządkowanie jej sędziów – 
ocenia prof. Ryszard Piotrowski.

Kiedy więc „Kowalski” zderzy się w sądzie z taką ma-
chiną, może sobie przypomnieć okrzyki: „praworządność”, 
które tak niewiele mu mówiły. Wzmocnienie aparatu władzy 
w taki sposób może również przełożyć się na podważanie 
polskich wyroków w unijnych sądach, a stąd krótka droga 
do prawnego chaosu. Decyzja TK nie będzie również bez 
znaczenia dla inwestycji. Wyrok buduje bowiem poczucie 
inwestycyjnej niepewności i rodzi obawy o dalsze relacje 
między Polską i Unią. Tu pojawia się z kolei obawa, którą 
starają się zagłuszyć przedstawiciele władzy, a która 
mimo tego, coraz bardziej przewija się w publicznych 
dysputach – czy dążymy do polexitu?

Scenariusze po wyroku TK
Wyrok zapadł. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, co 

dalej? – Reakcja Komisji Europejskiej jest uzależniona 
od rozwoju relacji z rządem. KE ma argument w postaci 
powiązania funduszy z przestrzeganiem praworządności. 
Może również zakwestionować decyzję TK w TSUE, a to 
z kolei może doprowadzić do nałożenia sankcji ze strony 
tego organu – prognozuje ekspert.

W teorii, PiS może również usiłować zmienić Konsty-
tucję lub przepisy Traktatu o UE, jednak są to scenariu-
sze wysoce nierealne, pozostające poza zasięgiem PiS. 
Najbardziej prawdopodobnym i znanym z przeszłości 
scenariuszem jest z natomiast... chaos. Wyrok TK może 
być lekceważony przez Unię, tak samo jak wyroki TSUE 
są lekceważone przez polską stronę. Dokąd zmierza 
machina wzajemnego lekceważenia się? W tym miejscu 
pojawia się najbardziej niebezpieczny scenariusz – polexit.

Prof. Ryszard Piotrowski: Polska i Unia to pędzące 
wprost na siebie pociągi

– KE ma teraz ogromny dylemat, podobny jak w trakcie 
negocjacji brexitowych. Wówczas Unia stała na twar-
dym stanowisku negocjacyjnym, co poniekąd „pomogło” 
w ostatecznym brexicie. Być może KE, nauczona tym 
doświadczeniem, tym razem zdecyduje się na łagod-
niejsze negocjacje – dzieli się swoim przemyśleniem 
prof. Piotrowski.

– Obie strony tego sporu znalazły się w trudnej sytuacji. 
Polska i Unia to teraz pędzące wprost na siebie pociągi. 
Najlepszym scenariuszem byłoby dogadanie się. Być 
może potrzebny jest jakiś gest Unii, by pozwolić rządowi 
zachować w tej sytuacji twarz i by PiS mogło się wycofać 
bez strat – podpowiada ekspert.

– Trybunał nie przyczynił się tym wyrokiem do respek-
towania Konstytucji i pokazał, że stawia politykę wyżej niż 
ustawę zasadniczą – podsumowuje gorzko.

29-LATEK ZMARŁ PO POLICYJNEJ 
INTERWENCJI. SPIĘCIE W SEJMIE  

O NAGRANIE SŁUŻB
Posłowie podczas posiedzenia sejmowej komisji spraw 

wewnętrznych i administracji zajęli się sprawą Łukasza Łą-
giewki. 29-letni mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji.

Sprawa Łukasza Łągiewki – o co chodzi?
W nocy z 1 na 2 sierpnia w domu Łukasza Łągiewki 

doszło do policyjnej interwencji. Rodzina 29-latka obawiała 
się, że mężczyzna może popełnić samobójstwo, dlatego 
poprosiła o pomoc służby. Mężczyzna zmarł kilkana-
ście godzin później. Do sieci trafiło nagranie, na którym 
zarejestrowano przebieg interwencji. Zdaniem bliskich 
Łukasza Łągiewski to funkcjonariusze ponoszą winę za 
jego śmierć. – Przyjechali po mojego syna bandyci, na 
moich oczach go bili i katowali. Zamiast pomocy psycholo-
gicznej policja sprawdzała, czy nie jesteśmy patologiczną 
rodziną – relacjonował ojciec zmarłego, Artur Łągiewka.

Sejm. Sprawa Łukasza Łągiewki
W trakcie posiedzenia sejmowej komisji spraw we-

wnętrznych i administracji we wtorek 12 października 
poruszono sprawę śmierci mężczyzny. Rzecznik Komen-
dy Głównej Policji po raz kolejny opublikował w Sejmie 
nagranie, na którym widać działania służb wobec 29-lat-
ka. – Pełnomocnik rodziny mówił, że a miejscu nie było 
umundurowanych policjantów, dlatego Łukasz nie mógł 
wiedzieć z kim ma do czynienia. Na tym filmiku zobaczy-
my, że są umundurowani. Padły też słowa, że nikt nie 
wzywał Łukasza do zachowania zgodnego z prawem. 
Policjant używał pałki teleskopowej, bo chciał odtrącić 
nóż – tłumaczył Mariusz Ciarka.

– Mamy do czynienia z szeregiem kłamstw. Rzecznik 
policji kłamie i wprowadza w błąd. To są jawne kłamstwa 
i mam nadzieję, że ktoś poniesie za to konsekwencje 
– odparł w odpowiedzi przedstawiciel rodziny 29-latka 
mecenas Wojciech Kasprzyk zaznaczając, że przedsta-
wiciel policji nie pokazał całego nagrania. – Gdyby pan 
minister wiedział, co jest na tym nagraniu, to co najmniej 
ci funkcjonariusze straciliby pracę – stwierdził.

Wiceszef MSWiA o sprawie Łukasza Łągiewki
Posłowie dopytywali o dalszą część filmu i wskazywali, 

że mogą tam się znajdować kluczowe momenty, istotne 
dla całej sprawy. – Wydaje się, że jest to fragment, na 
który policja dostała zgodę od prokuratury. Jeśli chcecie 
państwo upublicznić całość materiału, trzeba wystąpić do 
prokuratora, który prowadzi postępowanie – odpowiadał 
wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

– Każda śmierć jest nieszczęściem, każda jest ogromną 
stratą dla rodziny. Dużo byśmy dali, żeby do takich sytuacji 
nie doszło – dodał podczas posiedzenia sejmowej komisji 
wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. – Musimy do pewnych 
rzeczy podchodzić wygasiwszy emocje. Jako przed-
stawiciel MSWiA muszę powiedzieć, że nie zgadzamy 
się na odpowiedzialność zbiorową policjantów, którzy 
uczestniczyli w tych interwencjach. Nie będzie żadnego 
zacierania śladów, chcemy te sprawy wyjaśnić do każdego 
szczegółu – dodał polityk.
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AGNIESZKA OSIECKA

Agnieszka Osiecka (1936-1997) była polską poetką, 
autorką ponad 2000 tekstów piosenek, pisarką, autorką 
spektakli teatralnych i telewizyjnych, reżyserem filmowym 
i dziennikarką.

Agnieszka Osiecka urodziła się 9 października 
1936 roku w Warszawie. 

Rodzice, wczesne lata 
Jej tata Wiktor Osiecki był pianistą i kompozytorem, a 

matka Maria Osiecka z domu Sztechman była polonistką. 
Pierwsze lata swojego życia Agnieszka Osiecka spędzi-

ła w Zakopanem, gdzie w restauracji „Watra” pracowali jej 
rodzice. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, wrócili 
do mieszkania na warszawskiej Saskiej Kępie. Podczas 
okupacji niemieckiej jej rodzice prowadzili w lewobrzeż-
nej Warszawie lokal „Watra”, a Agnieszką opiekowała 
się niania. Powstanie warszawskie (1944) przetrwali w 
warszawskich piwnicach, a po jego upadku znaleźli się w 
obozie przejściowym w Pruszkowie, po czym zostali wy-
wiezieni na roboty do St. Pölten w Dolnej Austrii. Pobyt w 
tym obozie Agnieszka wspominała niczym piękne wakacje 
podczas których beztrosko bawiła się z rówieśnikami z 
różnych państw. Obserwowała ptaki na niebie, które było 
wolne od groźnych samolotów. 

Szkolne lata, studia, działalność artystyczna 
Po wojnie Osieccy wrócili do swojego mieszkania w 

Warszawie. 
Na przestrzeni lat 1948-1952 uczęszczała do nieistnie-

jącego już żeńskiego liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie 
na Saskiej Kępie. Studiowała w latach 1952-1956 na 
Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego, 
a następnie na Wydziale Reżyserii Filmowej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi (1957-1962). 
Dyplom reżysera uzyskała poprzez wyreżyserowanie 
etiudy „Słoń”, opartej na motywach opowiadania Sławo-
mira Mrożka. Kiedy na drugim lub trzecim roku studiów 
zaczęła pisać piosenki i artykuły zrozumiała jednak, że 
reżyserem nie będzie. 

W 1954 roku rozpoczęła współpracę z prasą literacką i 
młodzieżową, publikując swoje teksty, eseje i reportaże. 
Tego samego roku związała się ze Studenckim Teatrem 
Satyryków i w ten sposób zadebiutowała jako autorka 
tekstów piosenek o tematyce lirycznej, które nie były 
jednak pozbawione akcentów społecznych. W okresie 
działalności teatru, tj. do 1972 roku była członkiem rady 
artystycznej, a dla tej sceny napisała w sumie 166 tekstów. 

W 1962 roku zadebiutowała w Polskim Radiu pio-
senką „Mój pierwszy bal”, którą wykonała Kalina Jędru-
sik. Podczas pierwszego Festiwalu Polskiej Piosenki 
w Opolu w 1963 roku otrzymała nagrodę indywidualną 
za „Piosenkę o okularnikach” oraz sześć wyróżnień. 
Uznano ją za czołową przedstawicielkę nowej generacji 
twórców piosenek, dzięki czemu otrzymała propozycję 
prowadzenia w Polskim Radiu – Radiowego Studia Pio-
senki. Od 1963 roku przez siedem lat prowadziła zespół 
Radiowego Studia Piosenki, który w tym czasie nagrał i 

przedstawił w programach Polskiego Radia ponad 500 
piosenek. Wypromowani zostali m.in.: Maryla Rodowicz, 
Ewa Demarczyk, Wojciech Młynarski, Marek Grechuta 
czy zespoły Skaldowie i Alibabki. 

Agnieszka Osiecka pisała także sztuki teatralne. Pierw-
szą z nich, którą przygotowała z myślą o zawodowej 
scenie „Niech no tylko zakwitną jabłonie” wystawił Teatr 
Ateneum, z którym była związana przez wiele następ-
nych lat. 

Pragnęła sprawdzać się w różnych gatunkach literac-
kich: powieściach, monodramach, wierszach, widowiskach 
muzycznych, słuchowiskach radiowych, powiastkach dla 
dzieci i młodzieży, a nawet w reklamie (wygrała konkurs 
ogłoszony przez firmę Coca-cola hasłem: „Coca-cola to 
jest to!”). 

Ostatnie lata, śmierć 
Na przestrzeni lat 1994-1996 współpracowała z Te-

atrem Atelier w Sopocie, pisząc dla niego swoje ostatnie 
sztuki i songi, które zostały uznane przez krytykę za 
najdoskonalsze w jej artystycznym dorobku. Od 1997 
roku jest patronką tego teatru, a co roku odbywają się 
w nim półfinałowe koncerty konkursu na interpretację jej 
piosenek pt. Pamiętajmy o Osieckiej. 

Trawiona chorobą nowotworową (rak jelita grubego) 
zmarła 7 marca 1997 roku w Warszawie. Pogrzeb od-
był się 17 marca w kościele św. Karola Boromeusza. 
Pochowano ją na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 
284b wprost; rząd 2.; miejsce 16.). Jej dorobkiem zajmuje 
się Fundacja „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej, która 
została założona przez jej córkę Agatę Passent. 

Agnieszka Osiecka – życie prywatne 
Jej pierwszą wielką miłością był Witold Dąbrowski, 

starszy o kilka lat poeta, zapatrzony w Majakowskiego 
i komunistyczne ideały. Poznali się w połowie lat 50. i 
ponoć była to miłość od pierwszego wejrzenia. Byli ze 
sobą przez kilka burzliwych lat, rozstawali się i wracali do 
siebie, lecz ostatecznie uzgodnili, że każde z nich musi 
znaleźć własną drogę. 

Gdy Agnieszka Osiecka była 19-letnią studentką, dzia-
łającą w Studenckim Teatrze Satyryków poznała Marka 
Hłaskę, który był znany w kraju dzięki zbiorowi opowia-
dań Pierwszy krok w chmurach. Ich romans zaczął się 
rozwijać na przełomie 1956 i 1957 roku, jednak w 1958 
roku Marek Hłasko wyjechał za granicę. Zostawił jej na 
przechowanie maszynę do pisania, a przez kolejną dekadę 
napisali do siebie wiele listów. Osiecka usilnie zabiegała 
u ówczesnych władz o pozwolenie na powrót Hłaski do 

kraju, jednak bez powodzenia. Hłasko tracił wiarę w to, 
że ponownie ją spotka. 

Spotkali się dopiero po dziesięciu latach w kwietniu 1968 
roku w Los Angeles i było to ich ostatnie spotkanie. Marek 
Hłasko zmarł w 1969 roku, a ona pojawiła się na jego 
pogrzebie w słynnym białym futrze, które od niego dostała 
i z butelką wódki. W filmie Andrzeja Tikowa z 1986 roku 
„Piękny dwudziestoletni” poświęconym Markowi Hłasce 
mówiła: „Zamiast świętować miłość, zamiast chuchać na 
to, to ja się tak strasznie kręciłam, ponieważ myślałam, 
że ja po prostu zdążę, że ja będę zawsze młoda, zawsze 
Marek będzie młody, że świat na nas poczeka. A nic nie 
poczekało i świat pędził w zawrotnym tempie„. 

W 1963 roku Agnieszka Osiecka poślubiła Wojciecha 
Frykowskiego, lecz ich małżeństwo trwało zaledwie sześć 
miesięcy. W 1966 roku jej mężem został krakowski re-
żyser Wojciech Jesionka. Po roku rozstali się, a rozwód 
sfinalizowali dopiero w 1970 roku. 

W 2010 roku z inicjatywy Magdy Umer wydany został 
tom korespondencji pomiędzy Angieszką Osiecką, a 
Jeremim Przyborą. Korespondencja dwójki wybitnych tek-
ściarzy z lat 1964-1966 połączonych głębokim uczuciem 
nosi tytuł Listy na wyczerpanym papierze. Ich miłosna 
historia trwała około dwóch lat. 

Na początku lat. 70 Angieszka Osiecka poznała Da-
niela Passenta, publicystę „Polityki”. Przyciągnęło ich do 
siebie to, że byli kompletnymi przeciwieństwami. Szybko 
zamieszkali ze sobą, a w 1973 roku przyszła na świat 
ich córka Agata. Rozstali się po ośmiu latach związku, a 
właściwie to Agnieszka Osiecka uciekła od niego, zosta-
wiając pod jego opieką córkę. Uważała, że tak będzie dla 
Agaty lepiej. Osiecka zostawiła rodzinę dla młodszego 
o 15 lat krytyka literackiego Zbigniewa Mentzla, który w 
dodatku był redakcyjnym kolegą Daniela Passenta. Przez 
kilkanaście lat związku to ona musiała zabiegać o jego 
uczucie i to on zakończył ich relację. 

Na trzy lata przed śmiercią Agnieszka Osiecka poznała 
w Sopocie pieśniarza, reżysera teatralnego i scenografa 
André Hübnera-Ochodlo, który był ostatnim towarzyszem 
jej życia. 

Agnieszka Osiecka – ciekawostki 
Cierpiała na chorobę alkoholową. Po wojnie mieszkała 

z rodzicami na ulicy Dąbrowieckiej 25 na Saskiej Kępie 
w Warszawie. Tam pisała i tam wracała po rozpadach 
kolejnych związków. Po jej śmierci na kamienicy zamiesz-
czono pamiątkową tablicę, natomiast przy skrzyżowaniu 
ul. Francuskiej i ul. Obrońców znajduje się jej pomnik, który 
został odsłonięty w 2007 roku. W 1979 roku otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi. W 1997 roku została pośmiertnie 
odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu 
za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

KULTURAKULTURA
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"CZAS SOBIE POWIEDZIEĆ,  
ŻE ENERGETYKA KONWENCJONALNA 

JEST POTRZEBNA"
Rosnące ceny energii  odcisną swoje piętno na polityce 

klimatyczno-energetycznej. Transformacja energetycz-
na to impuls rozwojowy dla źródeł odnawialnych, które 
bronią się ekonomicznie bez wsparcia.  Energetyka kon-
wencjonalna jest potrzebna i kosztowna. Transformacja 
energetyczna nie może być zaskoczeniem, co nie zmienia 
faktu, że stoimy przed wielką, także kulturową, zmianą. 
To najważniejsze wnioski z debaty "Zielona transformacja 
energetyki ", która odbyła się podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 

- Sytuacja na rynku energii elektrycznej w UE, to przede 
wszystkim efekt tego, jak wyznaczana jest cena; że to 
gazówki i drogi gaz wyznaczają ceny energii elektrycznej. 
Tego nikt nie przewidział - komentowała Joanna Maćko-
wiak-Pandera z Forum Energii.

- Chyba czas sobie powiedzieć, że energetyka konwen-
cjonalna jest potrzebna, natomiast jej utrzymywanie kosz-
tuje. Pytanie, czy będziemy dalej zaklinali rzeczywistość i 
szukali instrumentów, które są quasirynkowe - stwierdziła 
Dorota Pokorska-Dębińska z PwC.

- Wszyscy, nie tylko Polacy, stoimy, jak dzisiaj mówi KE, 
przed ogromną skalą wzywań w postaci zwiększonych 
cen, odmawiania sobie różnych przyjemności, zmiany 
stylu życia. Mówimy o wielkiej kulturowej zmianie, którą 
musimy przejść - zaznaczył Bartłomiej Pawlak z PFR.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu dyskusji "Zielona 
transformacja energetyki ", która odbyła się podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. 

"To jest sytuacja, której nikt nie przewidział"
Według Joanny Maćkowiak-Pandery, prezeski zarządu 

Forum Energii, główną przyczyną kryzysowej sytuacji na 
sytuacji na rynku energetycznym, która objawia się m.in. 
bardzo wysokimi cenami energii, jest szok pandemiczny.

- To, co widzimy na rynku energii elektrycznej w UE, to 
jest przede wszystkim efekt tego, jak wyznaczana jest cena, 
że to gazówki i drogi gaz wyznaczają ceny energii elek-
trycznej. To jest sytuacja, której nikt nie przewidział. Mam 
też taką teorię, że to nie jest sytuacja, z której Gazprom 
się nie cieszy - komentowała Joanna Maćkowiak-Panedra. 

Zdaniem Joanny Maćkowiak-Pandery, sytuacja po-
wstała w energetyce odciśnie swoje piętno na polityce 
klimatyczno-energetycznej.

- Przyznaje, że trochę mi brakuje głosu Komisji Europej-
skiej w tej sytuacji. Wydaje mi się, że trzeba mieć pełną 
świadomość i obserwować, dlaczego ceny CO2 rosną tak 
gwałtownie. Rynek potrzebuje  stopniowego wzrostu cen 
CO2, ale w jakimś stopniu przewidywalnego - stwierdziła 
Joanna Maćkowiak-Pandera.

Wskazała, że w  sytuacji powstałej w energetyce "przede 
wszystkim nie powinniśmy panikować, bo to jest sytuacja 
niespodziewana, która ma główne źródła w pandemii i 
trudno się spodziewać, że ona w ciągu kilku miesięcy 
ustanie, bo idzie zima, bo mamy ogólny problem z gazem".

- Ale myślę, że to jednak sytuacja przejściowa, że za kilka 
miesięcy się unormuje - oceniła Joanna Maćkowiak-Pandera.

Energetyka odnawialna broni się bez wsparcia
Dorota Dębińska-Pokorska, partner PwC, oceniła, że 

od kilkunastu lat w energetyce "nie było aż tak nerwowo i 
nigdy to tak nie wyglądało, że ceny w zasadzie z miesiąca 
na miesiąc szaleją". 

- Rynek szuka jeszcze równowagi. Mamy bardzo dużo 
zakłóceń podażowo-popytowych na bardzo różnych fron-
tach. Nie tylko energetycznym, bo dotyczy to i cen kompo-
nentów chociażby w fotowoltaice, cen frachtu - stwierdziła 
Dorota Dębińska-Pokorska.

Oceniła przy tym, że "chyba czas sobie powiedzieć, że 
energetyka konwencjonalna jest potrzebna, natomiast jej 
utrzymywanie kosztuje".

- Pytanie, czy będziemy dalej zaklinali rzeczywistość i 
szukali instrumentów, które są quasirynkowe, czy powiemy 
sobie, że chcemy mieć stabilny system energetyczny, ale 
trzeba płacić za tę stabilność i bez względu na instrument 
wsparcia (...) trzeba sobie powiedzieć, że to po prostu 

kosztuje - stwierdziła Dorota Dębińska-Pokorska.
Zwróciła uwagę, że w przypadku energetyki konwencjo-

nalnej mamy wciąż otwartą dyskusję na temat tego, czym 
zastąpić węgiel -  atomem czy gazem, zważywszy, kiedy 
będziemy wyłączali bloki węglowe w polskiej energetyce.

– Niech każdy sobie odpowie, czy mamy alternatywę 
dla gazu, (...) który jednak prawdopodobnie będzie wkom-
ponowany jako paliwo przejściowe transformacji, czy 
nam się to podoba, czy nie – uważa  Dębińska-Pokorska.

Jej zdaniem energetyka odnawialna już dzisiaj ma 
uzasadnienie ekonomiczne bez systemów wsparcia.

– Fotowoltaika, czy inna energetyka odnawialna, ma 
już uzasadnienie ekonomiczne, wyprzedzając wszystkie 
tradycyjne technologie konwencjonalne i myślę, że dzisiaj 
nie ma odwrotu od energii odnawialnej - komentowała 
przedstawicielka PwC.

- Ludzie dzisiaj nie chcą już innej energetyki niż odna-
wialna. (...) Wątek ochrony klimatu jest ważny dla ludzi, 
którzy chcą zmieniać Ziemię na lepszą, a z drugiej strony to 
jest już po prostu tańsze i tak naprawdę jak świeci słońce 
i wieje wiatr, to można powiedzieć w uproszczeniu, że 
energia jest za darmo - dodała Dorota Dębińska-Pokorska.

Transformacją energetyczna zaczęła się dawno 
Michał Motylewski z kancelarii Dentons stwierdził, że do 

wyścigu transformacji energetycznej stanęliśmy bardzo 
dawno temu. 

- Ten kształt rynku i w zasadzie kierunek transformacji 
energetycznej, który znamy dzisiaj, nabrał kształtu do 2004 
roku. Przepisy, które go na poziomie unijnym regulują, 
weszły w życie 1 lipca 2004 roku, trzy miesiące po naszym 
wejściu do Unii. Jesteśmy od zawsze uczestnikiem tej 
transformacji. To nie jest tak, że teraz raptem pojawiliśmy 
w obszarze oddziaływania transformacji energetycznej - 
podkreślił Michał Motylewski.

- Podejmowaliśmy na przestrzeni kilkunastu lat szereg 
decyzji o tym, kiedy coś robić, kiedy czegoś nie robić. 
Dzisiaj wzrost fotowoltaiki budzi kolejną falę paniki po 
stronie regulatora, który nie powinien panikować i fundo-
wać nam pedagogiki strachu przed Unią Europejską. Rolą 
regulatora jest szukanie punktu równowagi. Skoro mamy 
takie potężne koło zamachowe, to musimy je utrzymać w 
ruchu i w punkcie równowagi - radził Motylewski.

Dekarbonizacja to nie wszystko 
Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy, 

wskazał, że firma ta powstała właśnie na fali transformacji 
energetycznej.

- Dzisiaj zatrudnia bezpośrednio około 1,5 tys. osób, a na 
pełnym etacie dla nas bądź dla naszych podwykonawców 
pracuje kolejne kilka tysięcy osób. A przecież jesteśmy 
tylko jedną z setek firm, które korzystają na transformacji 
energetycznej - mówił Dawid Zieliński. 

Stwierdził, że wybór właściciela domu, firmy dotyczący 
tego, czy kupić instalacje PV, czy nie, przeważnie do tej 
pory miał mało wspólnego ze zmianami klimatu oraz 
ewentualną dopłatą.

- Tak naprawdę chodzi o oszczędność, o to, że ceny 
energii rosną i jeżeli instalacja PV zwraca się bez żadnego 
wsparcia poniżej 10 lat, a lokatę nawet w najlepszych 
czasach mamy na poziomie 5-6 proc., to gdzie ten kapitał 
ludzie mają zainwestować ? – pytał retorycznie Zieliński.  

Wskazał przy tym, że wyzwaniem nie jest jedynie de-
karbonizacja systemu elektroenergetycznego, ale też 
nadchodzący wzrost zapotrzebowania na prąd.

- Pompy ciepła, których ma być około 3 mln w Polsce, 
są na prąd. Samochody, które będą jeździć za 15 lat, 
podobno będą w większości na prąd, może na wodór, ale 
wodór bierze się w większości z prądu - komentował Dawid 
Zieliński, który ocenił, że musimy być bardziej odważni, 
jeśli chodzi o transformację energetyczną.

Koncerny energetyczne: transformacja i od-
powiedzialność

Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i roz-
woju Taurona Polska Energia, stwierdził, że nie mamy 
odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rynku energii.

- Konia z rzędem temu, kto przewidział, że przy wyso-
kich notowaniach CO2, powyżej 60 euro/ MWh energia 

elektryczna na rynku hurtowym będzie tańsza niż me-
gawatogodzina z innych systemów, niezależnie od tego, 
czy opartych na francuskim systemie jądrowym, czy 
niemieckim opartym na Energiewende i Nord Streamie, 
czy jakimkolwiek innym? - pytał Patryk Demski.

Jego zdaniem podążamy za trendami, które są zaryso-
wane w polityce energetycznej Polski i trendami regula-
cyjnymi, które są elementem "dwojakiego oddziaływania"

- Z jednej strony są regulacje prawa unijnego i prawa 
krajowego, ale jest też wielkie otoczenie bankowo-inwe-
stycyjne, które w formule ESG wymusza na nas konkretne 
decyzje - mówił Patryk Demski. 

- Nasza droga jest drogą niełatwą z wielu powodów. 
Ścigamy się z funduszami, które są smart, czasami ści-
gamy się - nie waham się tego nazwać - z risky money. 
Jakiego rodzaju odpowiedzialność jest po stronie dużego 
koncernu energetycznego, który implementuje politykę 
rządową, politykę europejską i który jednocześnie waży 
bezpieczeństwo w KPI, a jak inna jest strategia zwinnego 
funduszu, który przychodzi do Polski budować farmę 
fotowoltaiczną, dlatego że to jest najlepsza inwestycja 
w Europie w tych czasach - komentował Patryk Demski. 

Pawlak: Mówimy o wielkiej kulturowej zmianie
Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego 

Funduszu Rozwoju, stwierdził, że liderem transformacji 
energetycznej zawsze była Wielka Brytania, "chociaż 
niektórym się wydawało, że tym liderem są Niemcy, ale 
Niemcy miały znacznie sprawniejszy PR".

Wskazał przy tym, że "Wielka Brytania już dzisiaj nie 
wypełnia swoich założeń strategicznych sprzed paru lat 
dotyczących transformacji ciepłownictwa". 

- Jak wiadomo, transformacja sektora elektroenergetycz-
nego to jest dopiero wstęp do tego, co nas czeka. Jeżeli 
dołożymy do tego ciepłownictwo i transport, to rzeczy-
wiście mamy całą skalę procesu transformacyjnego. Na 
pytanie o to, jak do tego dojść, dzisiaj nikt nie ma dobrej 
odpowiedzi - ocenił Bartłomiej Pawlak. 

- Wszyscy, nie tylko Polacy, stoimy, jak to dzisiaj mówi 
KE, przed ogromną skalą wzywań w postaci zwiększonych 
cen, w postaci odmawiania sobie różnych przyjemności, 
zmiany stylu życia - zaznaczył Bartłomiej Pawlak. 

Umeda: egzamin oblany na własne życzenie. 
Idziemy do poprawki

Tomoho Umeda, prezes firmy Hynfra, ocenił, że mamy 
do czynienia z taką sytuacją, gdy nie uczyliśmy się w ogóle 
do egzaminu, a winimy egzaminatora za to, że wystawił 
nam złą ocenę.

- To nie jest tak, że to są zdarzenia nagłe i nieocze-
kiwane. Przygotowania do tego, co nazywamy dzisiaj 
nowym Zielonym Ładem, trochę trwały. Akurat miałem 
przyjemność przyglądać się temu w obszarze wodoru 
w ramach Hydrogen Europe. Nie widziałem tam żadnej 
aktywnie uczestniczącej spółki Skarbu Państwa, która 
chociażby czerpała informacje o tym, co się tam dzieje - 
mówił Tomoho Umeda.

Ocenił, że rzeczywiście skala wzywań, przed którą stoi 
Polska, jest olbrzymia, bo dzisiaj rynek energii to jest 
mniej więcej 130 TWh rocznie, a cała reszta: transport, 
przemysł itd., to jest kolejne 330 TWh.

- Gdybyśmy już dzisiaj mieli zeroemisyjność, to wszystko 
(tj. 460 TWh - dop.red.) musiałoby pochodzić z energii 
zeroemisyjnej, czyli z energii odnawialnej bądź energetyki 
atomowej – zauważył Umeda. 

-  Jeżeli dzisiaj problem z jednym blokiem, mamy pro-
blem z odmowami warunków przyłączenia, bo operatorzy 
sieci dysytrybucyjnej również przez ostatnie 10 lat być 
może nie wiedzieli o tym, że trzeba przygotować systemy 
elektroenergetyczne do zmiany, to trochę tak, jakbyśmy 
narzekali, że nie zdaliśmy egzaminu, do którego komplet-
nie nie chcieliśmy się uczyć. Oczywiście musimy podejść 
do poprawki - komentował Tomoho Umeda.

Bieżąca dekada w miarę przewidywalna
Karol Wolff, dyrektor biura strategii i projektów strate-

gicznych PKN Orlen, zaznaczył, że koncern zdaje sobie 
sprawę z tego, że od transformacji energetycznej nie ma 
drogi odwrotu.
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