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  Návrh spolupráce v oblasti energetiky 

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

niedawno zwróciłem się do Pana jako prezes stowarzyszenia byłych więźniów 
politycznych na Słowacji z prośbą o udzielenie wsparcia działaniom naszej 
organizacji, o których Pana poinformowałem; m.in.: w roku  2019 w Popradzie 
z okazji 30 rocznicy Dnia Walki o Wolność i Demokrację odsłonimy tablicę 
pamiątkową poświęconą Antonowi Mačugowi z Uniwersytetu Katolickiego w 
Popradzie, który nie przeżył 30-letniego, brutalnego śledztwa w sprawie byłej 
komunistycznej tajnej policji (STB). Salezjaninowi, ks. drowi Alojzowi 
Zemlowi z Popradu zabroniono przemawiania na jego pogrzebie i został 
skazany na 15 lat za zdradę stanu. 

Poinformowałem Pana Prezesa, že nazwiska sponsorów tego pomnika zostaną 
umieszczone na tablicy pamiątkowej a  jeśli Szanowny Pan Prezes zechce nas 
wesprzeć, z przyjemnością wpiszemy także Pana imię i nazwisko, zajmowane 
stanowisko w PKN Orlen.

   W piśmie o wsparcie, z 23. 4. 2019 nie wspomniałem, że ponad 30 lat 
pracowałem i nadal pracuję w dziale energetyki miasta Poprad, stąd potrafię 
prawdziwie rzeczowo docenić Pana zasługi w zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. 

Pracowałem na polu zaopatrzenia w ciepło Popradu oraz okręgu Vysokých 
Tatier; od roku 1996  do roku 2016 zarządzanie gospodarką cieplną przejęła tu 
firma Dalkia z Francji - później Veolia, gdzie pracowałem jako szef wysyłki. W 
roku 2017 sprawę zarządzania energią cieplną z powrotem przejęło miasto 
Poprad.  
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Jako przewodniczący społeczności właścicieli apartamentów wdrożyłem 
pierwszy budynek mieszkalny w Popradzie, który od 2016 roku wykorzystuje 
energię odnawialną, panele termodynamiczne na dachu i pompę cieplną do 
ogrzewania wody użytkowej. Koszty energii zostały zmniejszone o 70%, a 
oszczędności sfinansowały izolację i renowację budynku mieszkalnego 
wybudowanego w 1959 roku. W 2019 r. System uzupełniono o panele 
fotowoltaniczne do produkcji energii elektrycznej, obniżając koszty energii o 
około 30%.  Więcej informacji na ten temat: „Zelená energia - namiesto vízií 
reálne riešenia v prospech ľudí“  na Youtube  https://www.youtube.com/watch?
v=CYXSlz3Ve3Y

Po wsparciu w ostatnich wyborach komunalnych obecnego burmistrza Popradu 
https://www.poprad.sk mam zostać od 1 czerwca 2019 szefem działu zasobów 
odnawialnych Popradzkiej społeczności energetycznej, a.s. 
https://poprad.energy  Na tym stanowisku chciałbym wdrażać i popierać 
projekty z zakresu energii odnawialnej, zmniejszyć zależność od gazu 
ziemnego, którego ceny na rynku światowym rosną razem z ceną ropy i dolara 
amerykańskiego. Myślę, że reprezentuję zdolności udzielenia wsparcia 
inwestycjom na Słowacji nie tylko w zakresie energetyki, gotów jestem do 
oddania moich możliwości do użytku na rzecz obopólnej współpracy. Poprad 
jest atrakcyjnym obszarem turystycznym Tatr z dużą frekwencją gości 
zagranicznych, których liczba rośnie z roku na rok. Dlatego istnieje szereg 
obszarów dla udanych inwestycji.

Z Wyrazami Szacunku
František Bednár
 
W załączeniu:  
1. Wniosek o wsparcie stowarzyszenia byłych więźniów politycznych z 21 
kwietnia 2019 r.
2.  Projekt tablicy pamiątkowej z nazwiskami organizatorów i sponsorów
3.Informacje o obiekcie energii odnawialnej w budynku mieszkalnym w 
Popradzie, gdzie jestem przewodniczącym wspólnoty właścicieli mieszkań.


