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OD REDAKCJI

Osobno i ...
Spotka³em niedawno pewnego Niemca. Udo urodzi³ siê
w czasie wojny w Wa³brzychu, tam spêdzi³ jej czas oraz
pierwszych 10 powojennych lat. Jak dziœ wspomina — by³ to
koszmar. Jako Niemiec by³ obywatelem drugiej kategorii, stanowi³ margines, czu³ siê poniewierany i odrzucany. Jako nastolatek zacz¹³ na³ogowo piæ. Krad³, tu³a³ siê po lasach, nie
mia³ gdzie mieszkaæ. Nienawidzi³ Polaków ze szczerego serca. Kiedy po 1956 roku pojawi³a siê szansa na wyjazd do Niemiec — skorzysta³ z niej z dzik¹ rozkosz¹. Œni³ o tym, ¿e kiedyœ, jako niemiecki ¿o³nierz wkroczy do Warszawy i odp³aci
Polaczkom za zniewolenie i wszystkie upokorzenia, które go
spotka³y w kraju nad Wis³¹ i Odr¹. Smyka³ siê po wiecach organizowanych przez Ziomkostwa i karmi³ sw¹ nienawiœæ do
wszystkiego, co polskie. Ale i w Heimacie stacza³ siê coraz
bardziej. Tam równie¿ nie móg³ odnaleŸæ swojego miejsca. Historia siê powtórzy³a — œrodkowoeuropejskie lasy s¹ tak samo zimne i wilgotne nad Renem, jak nad Odr¹, a z lepianki
z równ¹ bezwzglêdnoœci¹ przegoni leœniczy mówi¹cy po niemiecku, jak i ten, który wydobywa z siebie œwiszcz¹c¹ polsk¹
mowê.
Gdyby nie cud, który przydarza siê jak¿e niewielu, gdyby
nie to, ¿e na drodze Udo stanêli ludzie, którzy stroni¹c od polityki, potrafili wskazaæ mu drogê do uratowania samego siebie — pewnie ju¿ by nie ¿y³.
— W ka¿dym kraju s¹ ludzie dobrzy i Ÿli — mówi Udo —
i wszêdzie tych dobrych jest wiêcej. I to jest moja nadzieja, ja
chcê do nich nale¿eæ.

Od 10 lat Udo co roku na jakiœ czas
przyje¿d¿a do niegdyœ znienawidzonej
Polski, mówi po polsku z silnym akcentem, przekrêca s³owa, kaleczy jêzyk, ale
ka¿dy jego rozmówca rozumie go. Kiedy
run¹³ mur berliñski, dla niego samego
wielkim zaskoczeniem by³a têsknota za
Polsk¹. Kiedy przyjazd do niej sta³ siê realny, sta³a mu siê bliska jak nigdy dot¹d
nie by³a nawet obojêtna. A zawsze wroga. Jego przemiana polega³a na tym, ¿e
spojrza³ wg³¹b siebie, zacz¹³ szukaæ tego, co mo¿e go ³¹czyæ z innymi ludŸmi, a nie dzieliæ. I znalaz³. Setki, a nawet tysi¹ce przyjaznych dusz podczas swych polskich wêdrówek i odwiedzin. Dziœ
mówi, ¿e dwa kraje: I Niemcy i Polska s¹ jego jedn¹ wielk¹ Ojczyzn¹. I tu i tu czuje siê jak u siebie.

razem
Udo i jego historia jest œwiadectwem tego, jak wiele mo¿e
siê zdarzyæ w jednym ¿yciu, jak¹ drogê potrafi przejœæ cz³owiek, by staæ siê nim naprawdê. Jest dowodem na to, ¿e
w sercu ³atwiej i wygodniej mieszkaæ mi³oœci do bliŸniego, ni¿
nienawiœci i uprzedzeniom, ¿e przebaczaæ jest rzecz¹ normaln¹ i w³aœnie ludzk¹. Kiedy ¿egna³em siê z Udo, zapyta³ mnie:
Macie w czerwcu referendum, pójdziesz? W jego g³osie wyczu³em niepokój. Nie zna³ mnie, widzieliœmy siê pierwszy raz
w ¿yciu. Siegn¹³em po „Euroregiony”. Przejrza³ i mrukn¹³ pod
nosem: Te¿ siê spyta³em pod g³upi adresa...
Jacek Broszkiewicz
redaktor naczelny
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UE w mikroskali
Z Krystyn¹ Piaseck¹ — Prezesem Zarz¹du Katowickiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej rozmawia Jacek Broszkiewicz
— Nasza rozmowa toczy siê na dwa tygodnie przed referendum na temat przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. W tym
momencie mo¿e mniej istotne s¹ dywagacje o tym, jaka bêdzie
wola spo³eczeñstwa w tej kwestii, lecz raczej to, na ile sposób
europejskiego, czyli innymi s³owy — cywilizowanego pojmowania rzeczywistoœci zakorzeni³ siê w œwiadomoœci Polaków. Jako
osoba kieruj¹ca organizacj¹ maj¹c¹ bezpoœredni wp³yw na warunki codziennego ¿ycia prawie 60 tysiêcy mieszkañców Katowic ma Pani z pewnoœci¹ w³asne spostrze¿enia w tej materii.
— Istotnie. Podejrzewam, ¿e nieprzypadkowo jestem goœciem
„Euroregionów-Polska”, bowiem wbrew stereotypom ka¿¹cym kojarzyæ polsk¹ spó³dzielczoœæ mieszkaniow¹ z tzw. minionym okresem,
jest ona emanacj¹ demokratycznych sposobów samoorganizowania
siê spo³ecznoœci lokalnych, dla osi¹gania okreœlonych celów —
w tym przypadku zaspokojenia danej populacji podstawowej potrzeby ¿yciowej, jak¹ jest godziwe miejsce bytowania. Spó³dzielczoœæ
mieszkaniowa powsta³a i istnieje do dziœ w bardzo rozbudowanych
i darzonych spo³ecznym uznaniem formach we wszystkich krajach
Zachodniej Europy, podobnie zreszt¹ jak spó³dzielczoœæ konsumencka, której w Polsce emanacj¹ jest „Spo³em”. Zrodzi³a siê w Anglii i w Niemczech, natomiast pierwsze polskie spó³dzielnie mieszkaniowe powsta³y jeszcze w czasie zaborów — na terenie zaboru
pruskiego w Wielkopolsce i Bydgoszczy, potem w Ma³opolsce. Korzenie œl¹skiej spó³dzielczoœci tak¿e siêgaj¹ g³êboko, o czym œwiadczy przyk³ad Chorzowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, która obchodzi w³aœnie 95-lecie swej dzia³alnoœci. W moim odczuciu jednym

z podstawowych celów Unii Europejskiej jest troska o rozwój demokracji i zapewnienie wp³ywu obywateli na wszystkie dziedziny ¿ycia
tak spo³ecznoœci lokalnych, regionów, pañstw i ca³ego Kontynentu.
W tym najwê¿szym wymiarze w ca³ej Unii Europejskiej wa¿n¹ rolê
do spe³nienia maj¹ rozmaite formy samoorganizowania siê ludzi,
a jedn¹ z nich jest spó³dzielczoœæ mieszkaniowa. Przystêpuj¹cych
do niej obywateli ³¹czy interes ekonomiczny, ale z czasem wzbogacony on zostaje o wspólnotê interesów wy¿szego rzêdu, zwi¹zanych
z procesami integracyjnymi tocz¹cymi siê w jej ³onie. Myœlê, ¿e nasze organizacje s¹ dobr¹ szko³a demokracji i brania odpowiedzialnoœci przez ludzi za swoje losy. Unia Europejska stawia w³aœnie na
te wartoœci, a wiêc w moim przypadku decyzja o udziale w referendum i g³osowaniu na „tak” jest oczywista. Jestem przekonana, ¿e
wielu polskich spó³dzielców, a s¹ ich miliony, myœli podobnie.
— Dlaczego wiêc tak czêsto spó³dzielczoœæ kojarzy siê
z ustrojem realnego socjalizmu?
— OdpowiedŸ na to pytanie jest banalnie prosta. W tamtych
czasach spó³dzielczoœæ mieszkaniowa mia³a tzw. „zielone œwiat³o”, budowano rzeczywiœcie du¿o. Zosta³a wykorzystana jako narzêdzie poprawiania sytuacji mieszkaniowej, ale poprzez siêganie
do portfeli ludzi. To nie socjalistyczna w³adza wspania³omyœlnie
dawa³a mieszkania, to ludzie p³acili za nie sami z w³asnej kieszeni. Zreszt¹ o iluzorycznoœci ówczesnych koncepcji spo³ecznych
œwiadczy kompletne fiasko planów zapewnienia przez pañstwo
ka¿demu obywatelowi mieszkania. Byliœmy i jesteœmy na to za
biedni.

Z PIOTREM USZOKIEM — prezydentem Katowic i prezesem Unii Metropolii
Polskich rozmawia Ewa Grochowska
— W jakim kierunku zmieni siê rola i sposób dzia³ania samorz¹dów lokalnych w Polsce po naszej akcesji do Unii Europejskiej?
— Samorz¹d terytorialny, zwany w nomenklaturze europejskiej w³adz¹ lokaln¹ i regionaln¹, jest czêœci¹ w³adzy publicznej pañstwa.
W tym znaczeniu obszarem dzia³ania, aktywnoœci w³adz lokalnych s¹ ramy okreœlone przez
prawo. W zdecydowanej wiêkszoœci jest i po naszej akcesji bêdzie to prawo krajowe uchwalane przez polski parlament. Jednak¿e czêœæ tego prawa stanowiæ bêdzie implementowane do naszego ustawodawstwa prawo

Drugim niezwykle wa¿nym obszarem jest poznanie polityk UE czyli obszarów, w których Wspólnota i jej instytucje staraj¹ siê pomóc rozwi¹zywaæ problemy pañstwom cz³onkowskim. Musimy te polityki poznaæ, nauczyæ siê stosowaæ instrumenty, które s¹ u¿ywane do realizacji celów tych
polityk i umiejêtnie je stosowaæ. Z naszej perspektywy — w³adz lokalnych
najwa¿niejsze to polityka regionalna i spójnoœci wraz z ich instrumentami:
Funduszem Spójnoœci i Funduszami Strukturalnymi.
— Jak pan ocenia stan mobilizacji polskiego samorz¹du do akcesji? Czego obawia siê pan najbardziej?
— Stan przygotowañ w³adz lokalnych jest taki sam jak ca³ego pañstwa.
Z historii wiemy, ¿e niezwykle trudno nam jest prowadziæ d³ugotrwa³e pla-

Wykorzystamy ka¿d¹
europejskie. Ju¿ przecie¿ z takim procesem mamy do czynienia. Czêœæ
tych przepisów bêdzie stosowana wprost, skorzystamy tak¿e z bogatego
orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Zatem nowym zadaniem w³adz lokalnych bêdzie szybkie nauczenie siê tego prawa i umiejêtne go stosowanie.
— Co ju¿ trzeba wiedzieæ i co robiæ, ¿eby w³adze lokalne w naszym
kraju by³y dobrze przygotowane do zjednoczenia z UE?
— W³adze lokalne jako czêœæ w³adzy publicznej w pañstwie musz¹ poznaæ, zrozumieæ i nauczyæ siê stosowaæ w praktyce dorobek prawny Unii.
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nowane dzia³ania. My, Polacy bardziej lubimy dzia³ania akcyjne, zw³aszcza
sytuacje, gdy jesteœmy postawieni pod œcian¹. To du¿a nasza s³aboœæ.
W Unii obowi¹zuje porz¹dek, planowanie dzia³añ, pewna przewidywalnoœæ. Tego musimy siê nauczyæ. Dzia³ania podejmowane przez Uniê opieraj¹ siê na wieloletniej perspektywie finansowej, czyli bud¿ecie, który obejmuje okres siedmioletni. My wejdziemy w po³owie okresu bud¿etowego
2000-2006, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Obawiam siê, ¿e nasz
brak umiejêtnoœci planowania i przewidywania mo¿e skutkowaæ s³ab¹ zdolnoœci¹ w pozyskiwaniu œrodków z funduszy strukturalnych b¹dŸ — co mo-
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PRZED REFERENDUM
— Zapewnienie dachu nad g³ow¹ jest obok wy¿ywienia najwa¿niejsz¹ ludzk¹ potrzeb¹. £atwiej j¹ zapewniæ jednocz¹c
dzia³ania.
— Naturalnie. I nie ma tu nic do rzeczy fakt skojarzeñ z poprzednim ustrojem. Spóldzielczoœæ jest dla tych, którzy maj¹ za ma³o pieniêdzy na zbudowanie w³asnego domu, a nieco wiêcej ni¿ ci, którzy
s¹ zmuszeni korzystaæ z pomocy socjalnej. W Polsce ta w³aœnie
grupa „œrodka” jest najliczniejsza. Wspólnota interesów wymusza
wspólnotê wysi³ków zmierzaj¹cych do ich zrealizowania. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e tak ja w skali mikro warunki demograficzne, ekonomiczne i socjalne s¹ powodem zrzeszania siê ludzi w organizacje
takie jak samorz¹d terytorialny, organizacje pozarz¹dowe, spó³dzielnie, zwi¹zki i stowarzyszenia kulturalne i inne, tak w skali makro organizacjami zapewniaj¹cymi realizacjê interesów o szerszym
wymiarze, na przyk³ad bezpieczeñstwo, s¹ pañstwa, a w przypadku
Europy Unia Europejska. To jest oczywisty ci¹g logicznych i racjonalnych zachowañ ludzi. Maj¹ oni jednak to do siebie, ¿e nie wszyscy spoœród nich te zwi¹zki przyczynowo-skutkowe sobie uœwiadamiaj¹. Na tej nieœwiadomoœci ¿eruj¹ przeciwnicy procesów integracyjnych, dzia³aj¹cy faktycznie wbrew podstawowym interesom obywateli wspó³czesnej Polski i przysz³ych pokoleñ Polaków.
— W œwietle pani s³ów Unia Europejska jest niczym innym
jak form¹ samoorganizowania siê ludzi — znan¹ i akceptowan¹
od setek lat, tylko w nieco wiêkszej skali.
— Dlatego nic mnie w niej nie jest w stanie przeraziæ ani zaniepokoiæ. Mamy tak bogate doœwiadczenia wspólnego, skutecznego
dzia³ania, ¿e nie ma ¿adnego powodu do obaw, ¿e na akcesie do
UE stracimy. Jedn¹ z podstawowych zasad jej funkcjonowania jest
solidaryzm spo³eczny. Mimo pocz¹tkowego zach³yœniêcia siê kapitalizmem, a zw³aszcza jego ¿ar³oczn¹, dziewiêtnastowieczn¹ formu³¹, przychodz¹ czasy opamiêtania i siêgania po ludzkie oblicze
tego najbardziej skutecznego ekonomicznie ustroju. W KSM zasada solidaryzmu i wra¿liwoœæ na losy tych, którzy nie radz¹ sobie
z codziennymi k³opotami przerasta formy typowe dla dzia³alnoœci
charytatywnej. Jesteœmy wspó³organizatorem i udzia³owcem Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Katowicach, chc¹c w ten spocd na str. 6

¿e spowodowaæ o wiele wiêksze reperkusje lokalne — koniecznoœci¹
zwrotu Ÿle wydanych œrodków.
— Pe³ni pan funkcjê nie tylko prezydenta Katowic ale równie¿ Prezesa Zarz¹du Unii Metropolii Polskich. W jakim celu powsta³ ten zwi¹zek miast, jakie stawia sobie zadania jako organizacja? Co jest wyzwaniem dla pana?
— Unia Metropolii Polskich jest fundacj¹ skupiaj¹c¹ 12 najwiêkszych
polskich metropolii. Jest jedn¹ z kilku korporacji skupiaj¹cych jednostki samorz¹du terytorialnego — poszczególnego typu gminy wiejskie, miasteczka, miasta, powiaty i województwa. Przedstawiciele UMP zasiadaj¹ w komisji wspólnej rz¹du i samorz¹du terytorialnego. To g³ówne pole wymiany
pogl¹dów i uzgadniania wspólnych stanowisk dotycz¹cych tworzonego
w Polsce prawa. To jedna z funkcji realizowanych przez Uniê. Wspó³praca
z organami pañstwa i innymi organizacjami ogólnopolskimi samorz¹du te-

Z Donaldem Tuskiem —
wicemarsza³kiem Sejmu RP
i liderem Platformy Obywatelskiej
rozmawia Ewa Grochowska
– Panie marsza³ku, rozmawiamy
w dzieñ po wygranym przez zwolenników
Unii Europejskiej referendum przedakcesyjnym na Litwie. Jakie z tego wydarzenia
p³yn¹ wnioski dla Polaków?
– Dzisiaj wiemy ju¿, ¿e nasze szanse europejskie s¹ naprawdê powa¿ne. To jest dzieñ po wielkim wyborze Litwinów, którzy skorzystali
z bardzo m¹drych prawide³ daj¹c sobie dwa dni czasu na g³osowanie
w referendum, stawiaj¹c proste pytanie i informuj¹c o frekwencji przy
urnach. Te zasady pozwoli³y Litwinom uzyskaæ wynik, który wydawa³
siê szczytem marzeñ. Dzisiaj, jako przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej mogê te¿ powiedzieæ, ¿e dziêki wysi³kom naszych kole¿anek
i kolegów w Sejmie i wielomiesiêcznej batalii Polacy tak¿e bêd¹ g³osowaæ wed³ug podobnych regu³. Twierdzê z ca³ym przekonaniem, ¿e mo¿emy jako naród tê szansê wykorzystaæ w stu procentach. To moje
ugrupowanie polityczne domaga³o siê dwudniowego referendum, klarownego i przejrzystego pytania i ujawnienia przed obywatelami frekwencji po pierwszym dniu wyborów. To wszystko zadzia³a³o na Litwie
i wierzê, ¿e i nam — Polakom pomo¿e osi¹gn¹æ wynik bêd¹cy fina³em
naszych marzeñ i europejskich ambicji. Te ambicje i marzenia trwaj¹
ju¿ dziesi¹tki lat i dobrze siê sta³o, ¿e spodziewany ich fina³ nie musi
byæ okupiony powa¿n¹ danin¹. Pamiêtamy przecie¿, ¿e lata temu mu-

Wiara w Uniê,
niewiara w polityków

rytorialnego, a tak¿e zagranicznymi i miêdzynarodowymi to równie¿ nasza
rola, bowiem Unia nale¿y do œwiatowej sieci metropolii Metropolis. Celem
tej dzia³alnoœci jest promowanie roli i znaczenia metropolii w Polsce. Staramy siê wspólnie rozwi¹zywaæ problemy wielkich miast, które s¹ przecie¿
wszêdzie takie same, wspieraæ tworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Rozpoczêliœmy bataliê, ¿eby w ka¿dym dokumencie rz¹dowym, w ka¿dym
akcie prawnym, który powstaje w Polsce i dotyczy miast, uwzglêdniaæ

sieliœmy p³aciæ za marzenia, ¿eby Polska ulokowa³a siê na trwa³e w zachodniej cywilizacji, w³asn¹ krwi¹ i d³ugim okresem bezsensownej
udrêki. Dzisiaj wystarczy odrobina patriotycznej refleksji i decyzji —
idziemy g³osowaæ. Moi rozmówcy, z którymi codziennie w innej czêœci
kraju siê spotykam, mówi¹ jedno — nie chcieliby, ¿eby decyzjê za nich
podj¹³ polski parlament. Chc¹ byæ za ni¹ odpowiedzialni sami. Ja proszê jeszcze o jedno — o namawianie wszystkich wokó³ siebie do pójœcia na g³osowanie, niezale¿nie od tego, czy g³os ma paœæ za, czy
przeciw akcesji z Uni¹ Europejsk¹. Jedynym przegranym g³osem Polaka w referendum bêdzie ten g³os, który nie zostanie oddany. Bêdê
w dniu g³osowania trzyma³ za siebie i za Polskê kciuki oraz namawia³
ka¿dego, kogo siê da, na udzia³ w czerwcowym referendum.
– Czy jest jakaœ paradoksalna nadzieja w tym, ¿e Polacy politykom nie wierz¹ i w zwi¹zku z tym pójd¹ do urn referendalnych, i¿by decyzji nie podejmowa³ za nich parlament?
– Ja siê takim postawom wobec polityków wcale nie dziwiê, zw³aszcza, ¿e patrzê na nich z bliska prowadz¹c raz na jakiœ czas obrady Sejmu. Myœlê, ¿e rzeczywiœcie ta niechêæ do polityków mo¿e prze³o¿yæ
siê na wy¿sz¹ frekwencjê w g³osowaniu, bardzo chcia³bym, ¿eby tak
by³o.
– Zak³adaj¹c, ¿e referendum w Polsce siê powiedzie, to znaczy
bêdzie konieczna dla jego wa¿noœci frekwencja, jaki przewiduje
Pan wynik?
– To, ¿e wiêkszoœæ naszych rodaków popiera przyst¹pienie Polski
do Unii Europejskiej raczej nie ulega w¹tpliwoœci. Obawiam siê jednak
biernoœci i zniechêcenia, a tak¿e niepewnoœci, czy jest w ogóle sens
g³osowaæ. Myœlê, ¿e to jest nasz g³ówny problem. Mam jednak nadziejê, ¿e to wszystko co robimy — mo¿e nie zawsze sprawnie, nie zawsze
wiarygodnie, w konsekwencji przyniesie sukces. Nie zapominam
wszak¿e, ¿e przecie¿ wszystko jest mo¿liwe i dlatego do koñca trzeba
walczyæ o ka¿dy g³os na „tak”.
– Jak pan ocenia rz¹dow¹ kampaniê przedreferendaln¹, myœlê
przede wszystkim o tej prowadzonej w mediach publicznych?

cd na str. 7

cd na str. 7
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SZKO£A SAMORZ¥DNOŒCI
cd ze str. 5
sób przyczyniaæ siê do rozwi¹zywania problemów mieszkaniowych
w mieœcie, ale jednoczeœnie zdobywaæ œrodki pozwalaj¹ce tak
kszta³towaæ czynsze i op³aty w KSM, by by³y one do strawienia nawet przez mniej zasobnych cz³onków. I znów kolejna bliska analogia
z polityk¹ Unii Europejskiej w sferze, któr¹ zajmuje siê pañskie czasopismo: bogatsze regiony Europy pomagaj¹ biedniejszym w ramach zasady subsydiarnoœci. Tak naprawdê wchodz¹c do Unii nie
odkryjemy niczego innego, ni¿ to z czym na co dzieñ mamy do czynienia w mikroskali. Tak czêsto, ¿e nawet tego nie zauwa¿amy.
— Powo³anie do ¿ycia TBS-u jest dowodem na wspólnotê celów KSM i samorz¹du Katowic.
— Nie mo¿e byæ inaczej w sytuacji, kiedy w zasobach KSM
mieszka szósta czêœæ ludnoœci miasta. Jesteœmy jedn¹ z 14, ale
najwiêksza spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ w stolicy regionu. Równie¿
nam zale¿y na rozwijaniu metropolitalnych funkcji Katowic, na czy-

remontów, wybieraj¹ wykonawców, ba!, ustalaj¹ kolejnoœæ robót.
Sami decyduj¹ o tym, jak ludziom siê bêdzie ¿y³o. I o to w³aœnie chodzi w demokracji. Tak jak w UE — mamy na wzór funduszy pomocowych w³asny fundusz interwencyjny dla s³abszych ekonomicznie
osiedli. KSM uczestniczy³a w tworzeniu Krajowego Zwi¹zku Gospodarczego Spó³dzielni Mieszkaniowych z siedzib¹ w Krakowie, w ramach którego funkcjonuje tak¿e fundusz samopomocowy dla spó³dzielni mieszkaniowych. S¹dzê, ¿e utrwalaj¹c te zdobycze mo¿emy
byæ spokojni o nasz¹ przysz³oœæ w gronie pañstw tworz¹cych Uniê
Europejsk¹. W wielu dziedzinach poszliœmy dalej ni¿ ci, którzy na
Kontynencie organizowali ruch spó³dzielczy.
— Sk¹d bierze siê skala porównawcza?
— Katowice maj¹ wiele zwi¹zków z miastami partnerskimi. Jednym z nich jest holenderskie Groningen. Samorz¹d miejski trafi³ tam
m. in. za naszym poœrednictwem, bowiem Spó³dzielnia Mieszkanio-

UE w mikroskali

nieniu z nich rzeczywistego, wa¿nego euroregionalnego oœrodka,
w którym dobrze siê ¿yje, pracuje i mieszka. W warunkach demokracji mamy wp³yw na przedsiêwziêcia podejmowane przez samorz¹d.
Z inicjatywy cz³onków KSM powsta³o Stowarzyszenie Mieszkañców
Katowic, które obecnie ma w Radzie Miejskiej swoich dwóch przedstawicieli. Do Stowarzyszenia mo¿e przyst¹piæ ka¿dy Katowiczanin,
niezale¿nie od cz³onkostwa w KSM. Nie ukrywam, ¿e zale¿y nam na
budowaniu poczucia wspólnoty i to¿samoœci z miastem, osiedlem.
Te pragnienia wynikaj¹ z g³êbokiego przekonania, ¿e ludzie najlepiej
czuj¹ siê w swoich ma³ych ojczyznach, w spo³ecznoœciach lokalnych, tam, gdzie mog¹ decydowaæ o sowim najbli¿szym otoczeniu,
o warunkach w jakich przychodzi im ¿yæ. To tym celom i marzeniom
podporz¹dkowane s¹ nasze dzia³ania w sferze kultury, sportu, rekreacji. Chodzi zasadniczo o to, aby ludzie po okresie atomizacji
i wyobcowania, czasie, kiedy nikt za nic sam nie odpowiada³ — poczuli siê prawdziwymi wspó³w³aœcicielami i wspó³gospodarzami maj¹tku, który przecie¿ powsta³ za ich pieni¹dze. Nigdzie indziej nie ma
tak demokratycznego systemu zarz¹dzania jak w spó³dzielniach
mieszkaniowych — zatem warunki do ziszczenia siê naszych marzeñ istniej¹. Walne zgromadzenie cz³onków decyduje o kierunkach
rozwoju spó³dzielni, o tym z kim bêdzie ona wspó³pracowaæ, jak poprawiaæ warunki zamieszkania. Mamy tu przyk³ad demokracji kszta³tuj¹cej byt spo³ecznoœci lokalnej. Jak dot¹d nikt nic lepszego nie wymyœli³. Has³o: sami dla siebie — coraz czêœciej pada na podatny
grunt. Ludzie s¹ aktywni w grupach cz³onkowskich, a s¹ dlatego, ¿e
widz¹, i¿ ich wysi³ek nie idzie na marne, ¿e coœ buduj¹, tworz¹.
Choæ wiele jest jeszcze do zrobienia w dziele rozbudzania aktywnoœci spo³ecznej i wspó³odpowiedzialnoœci — pocz¹tki ju¿ mamy za
sob¹. Rada Osiedlowa reprezentuj¹ca spo³ecznoœæ lokaln¹ ma
uprawnienia stanowi¹ce. Wyszliœmy ju¿ zatem poza ramy opiniodawcze i konsultacyjne. Ludzie sami siê rz¹dz¹. Poszczególne osiedla s¹ na wydzielonym rozrachunku gospodarczym, ustalaj¹ plan
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wa w 200-tysiêcznym Groningen od lat utrzymywa³a bliskie stosunki z KSM. Holendrzy przekazali nam 10 tys. guldenów (22,5 tys. z³),
które znacznie wspar³y budowê placu zabaw w osiedlu KSM w Katowicach - Murckach. Mamy przyjacielskie i wzajemnie u¿yteczne
kontakty ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ w niemieckim Erfurcie i czeskim Trzyñcu. Blisko wspó³pracujemy ze zwi¹zkiem spó³dzielni
mieszkaniowych w Turyngii. Kilka francuskich spó³dzielni mieszkaniowych zapo¿yczy³o od nas system windykowania nale¿noœci poprzez porozumienia z zak³adami pracy z list p³ac — oczywiœcie za
przyzwoleniem samego zainteresowanego. Jak widaæ organizacje
spo³ecznoœci lokalnych takiej jak spó³dzielnie mieszkaniowe tak¿e
wype³niaj¹ ramy wspó³pracy europejskiej. Rzadko i za ma³o siê
o tym mówi, ale przecie¿ ta w³aœnie wspó³praca bezpoœrednio zbli¿a mieszkañców ró¿nych pañstw, regionów, miast. S³u¿y temu, czemu poœwiêcono najwiêcej miejsca w dziele integracji europejskiej,
zbli¿aniu narodów, spo³eczeñstw i spo³ecznoœci oraz wzajemnym
wspomaganiu siê. Chcia³abym dodaæ, ¿e polska spó³dzielczoœæ nale¿y do miêdzynarodowych organizacji spó³dzielczych, w których
jest bardzo dobrze notowana. Zachodnim spó³dzielcom bardzo siê

Moment wrêczenia czeku na 10.000 guldenów przez Prezesa Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Groningen (Holandia) L. Kroona przedstawicielom KSM. Œrodki
te przeznaczone by³y na budowê placu zabaw w os. Murcki.

podoba krytykowane za to u nas ograniczone w³asnoœciowe prawo
do lokalu. Dla nich to by³a rewelacja polegaj¹ca na tym, ¿e w³aœcicielem lokalu pozostaje spó³dzielnia, ale jednoczeœnie ten, kto
mieszka w lokalu jest jego prawnym dysponentem i nikt mu nie mo¿e dyktowaæ, co ma robiæ z tym maj¹tkiem. Wszystko i u nas i u nich
zmierza do tego, by upodmiotowiæ cz³owieka, by sta³ siê on najwa¿niejszym ogniwem wszelkich dzia³añ, by sam móg³ dzia³aæ na swoj¹ korzyœæ i aby system go w tym wspomaga³.
— Dziêkujê za rozmowê.
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PRZED REFERENDUM

Wiara w Uniê,
niewiara w polityków
cd ze str. 5
Czy uwa¿a pan, ¿e bêdzie ona skuteczna i sk³oni przeciêtnego
obywatela naszego kraju, który o Unii Europejskiej nadal wie ma³o, do wziêcia udzia³u w referendum i poparcia akcesji?
– Wszyscy widz¹, ¿e mimo wydania milionów z³otych na kampaniê informacyjn¹ o Unii Europejskiej nie na wiele siê to zdaje. Przecie¿ tylko
12 proc. Polaków czuje siê dobrze poinformowana o Wspólnocie, wiêc
wydane pieni¹dze nie zaprocentowa³y. Ten niewielki odsetek dobrze poinformowanych jest pora¿k¹ obecnego rz¹du, a nie jego sukcesem.
– Czy s¹dzi pan, ¿e wszystkie afery i niejasna atmosfera wokó³
klasy politycznej, jak chocia¿by ostatnia sprawa z filmami informacyjnymi zamówionymi przez ministra S³awomira Wiatra, mo¿e
prze³o¿yæ siê na wynik referendum?

cd ze str. 5

– Na pewno, jednym z g³ównych namawiaj¹cych do przyst¹pienia
do Unii Europejskiej jest Leszek Miller, a przecie¿ wszystkim wiadomo,
jaki kryzys zaufania prze¿ywa obecnie ten rz¹d. Niestety, nieufnoœæ
Polaków dotyczy obecnie wszystkich ugrupowañ politycznych w naszym kraju, co nie u³atwia przekonywania do UE. Wierzê jednak, ¿e
g³osuj¹cy w czerwcowym referendum bêd¹ kierowaæ siê w³asnym sercem i rozumem, nie zwa¿aj¹c na to, jaka jest dzisiaj atmosfera wokó³
polityków. Chcia³bym, ¿eby moi rodacy dobrze zrozumieli w³asny interes narodowy i nim siê kierowali przy g³osowaniu.
– Ostatnio codziennie odwiedza pan inny zak¹tek Polski namawiaj¹c do wziêcia udzia³u w referendum. Jakie s¹ pana spostrze¿enia z tych podró¿y?
– Tradycyjnie w Trójmieœcie na Wybrze¿u jestem spokojny o wynik
referendum, myœlê zreszt¹, ¿e ogólnie du¿e aglomeracje nie powinny
zawieœæ. Jednak np. wczoraj by³em w Kielcach, w Koñskich, w BuskuZdroju, czyli w mniejszych miejscowoœciach, gdzie spotka³em œwietnych, spokojnych ludzi, którzy przecie¿ ¿yj¹ w bardzo trudnych warunkach, bo tam bezrobocie siêga 30 proc. Z tego tak¿e p³ynie dla mnie
nadzieja — nawet tam, gdzie ¿yje siê najciê¿ej s¹ ludzie, którzy wyra¿aj¹ gotowoœæ pomocy Polsce.
– Gdyby jednak zdarzy³o siê tak, ¿e referendum nie by³oby udane — jaki mia³by Pan wobec tego komentarz?
– Na referendum œwiat siê nie koñczy, ale w moim najg³êbszym
przekonaniu trzeba zrobiæ wszystko, ¿eby do tego najczarniejszego
scenariusza nie dosz³o. Wola³bym nie zmuszaæ swojej wyobraŸni do
kreowania najgorszej prognozy, chcê raczej do koñca zajmowaæ siê
tym, co konstruktywne.
– Dziêkujê za rozmowê.

Wykorzystamy ka¿d¹ mo¿liwoœæ

szczególny charakter obszarów metropolitalnych. One maj¹ swoj¹ specyfikê. W Polsce to obszary nawarstwianych latami i nierozwi¹zanych problemów, ale równoczeœnie obszary wzrostu gospodarczego. A zatem motory
rozwoju.
— Jakich korzyœci mog¹ siê spodziewaæ najwiêksze jednostki
miejskie w Polsce po zjednoczeniu z Uni¹ Europejsk¹?
— Polska w przeciwieñstwie do wielu innych krajów, równie¿ pañstw
Unii Europejskiej, ma dobrze ukszta³towan¹ sieæ osadnicz¹. Nasze metropolie s¹ równomiernie rozmieszczone, co stwarza szansê na harmonijny
rozwój gospodarczy kraju skupiony w³aœnie wokó³ tych motorów wzrostu.
Unia Europejska prowadzi politykê równomiernego rozwoju, równoczeœnie
wspieraj¹c swe silne oœrodki, bo maj¹ one swoje specyficzne problemy,
dlatego oczekujê, ¿e dziêki wsparciu UE uda nam siê poprawiæ infrastrukturê komunikacyjn¹ zarówno wewn¹trz oœrodków metropolitalnych, jak
i w otoczeniu, bez którego metropolie by obumiera³y. Wierzê, ¿e uzbroimy
nasze metropolie w takie nowe narzêdzia, jak powszechny dostêp do sieci
internetowej za poœrednictwem ³¹czy szerokopasmowych czy radiowych.
— Czy uda siê pozyskaæ dla Katowic, wielkiej aglomeracji œl¹skiej,
której rozwój i modernizacja wymagaj¹ ogromnych nak³adów finansowych, znacz¹ce œrodki unijnej pomocy? Kiedy to mo¿e nast¹piæ?
— Katowicki Obszar Metropolitalny, to najwiêksza polska metropolia
sk³adaj¹ca siê z ponad 70 gmin, która wraz ze swoim otoczeniem zamieszkiwana jest przez ok. 3 mln mieszkañców. To wiêcej ni¿ dwa zespo³y metropolitalne Warszawy i £odzi. Jedn¹ ze s³aboœci polskiego ustroju jest brak
rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na zarz¹dzanie ca³ym obszarem metropolitalnym. Brak jednolitego zarz¹dzania powoduje, ¿e o wiele trudniej jest planowaæ du¿e inwestycje, czy te¿ pewne dzia³ania o charakterze systemowym,
które wymagaj¹ szeregu uzgodnieñ poszczególnych gmin. Takim przyk³adem jest program rozwoju komunikacji publicznej. Same Katowice ju¿ dziœ
korzystaj¹ z pomocy unijnej. Dziêki dotacji z programu ISPA modernizujemy system gospodarki œciekami w œródmieœciu, co pozwoli nam przebudowaæ rynek i œcis³e centrum miasta. A kiedy trafi¹ do nas œrodki z funduszy
20 kwietnia - 20 maja 2003

strukturalnych? Doœwiadczenie pokazuje, ¿e od momentu wystartowania
programu, zak³adamy, ¿e pomoc ruszy niezw³ocznie po 1 maja 2004,
pierwsze œrodki trafiaj¹ do beneficjentów po oko³o 1- 1,5 roku. Myœlê ¿e ten
wariant jest realny.
— Jakie inwestycje miejskie uda³o siê ju¿ zrealizowaæ lub w³aœnie
trwa ich realizacja przy pomocy œrodków wspólnotowych?
— To przede wszystkim, jak ju¿ wspomnia³em, modernizacja kanalizacji w œródmieœciu Katowic, a tak¿e du¿y rz¹dowy program budowy tzw.
œródmiejskiej autostrady ³¹cz¹cej aglomeracjê od Sosnowca po Gliwice, na
któr¹ uzyskaliœmy œrodki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Banku,
stanowi¹cego jeden z filarów finansowej dzia³alnoœci Unii.
— Dziêkujê za rozmowê.
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UE - ZRÓBMY TO DLA NICH

Moja przysz³oœæ w Zjednoczonej Europie
7 i 8 czerwca tego roku w ca³ej Polsce odbêdzie
siê referendum rozstrzygaj¹ce wejœcie naszego
kraju do pierwszej potêgi gospodarczej œwiataUnii Europejskiej. Od wyniku tego g³osowania zale¿eæ bêdzie czy nied³ugo My- jako pokolenie dopiero wchodz¹ce w doros³e ¿ycie- bêdziemy mogli
swobodnie studiowaæ, pracowaæ i zak³adaæ rodziny w innych krajach Wspólnoty Europejskiej.
Na pocz¹tku trzeba zastanowiæ siê co takiego
oznacza nazwa ,,Unia Europejska“.
Ja ju¿ nauczy³am siê, ¿e EWG (Europejska
Wspólnota Gospodarcza), obecnie Unia Europejska jednoczy 15 pañstw Europy, w których mieszka powy¿ej 350 milionów ludzi. Za³o¿ona w XX w.
dla stworzenia wielkiego rynku europejskiego
wkroczy³a w XXI w., usi³uj¹c po³¹czyæ wszystkie
narody europejskie. Nurtuje mnie jednak pytanie:
jakie Polska, a w³aœciwie poszczególna jednostka, bêdzie mia³a korzyœci po wst¹pieniu do Unii?
Jakie Ja- jako osoba, która chce studiowaæ na
uczelniach za granic¹ — bêdê mia³a szansê na
zrealizowanie swoich planów i marzeñ?
Oczywiœcie jasne jest, ¿e po wejœciu Polski do
Unii Europejskiej przed m³odzie¿¹ otwiera siê
wiele perspektyw. Moim zdaniem najwiêcej mo¿liwoœci maj¹ ludzie w wieku 14-16 lat, oni teraz
koñcz¹ gimnazjum i id¹ do liceum, po którym
maj¹ wolny wybór. Po wejœciu Polski do Unii bêd¹ mieli mo¿liwoœæ kontynuowania nauki za granic¹ i zdobycia wykszta³cenia na renomowanych
uczelniach. Ci, którzy nie zamierzaj¹ wyje¿d¿aæ
z kraju mog¹ korzystaæ z licznych programów
edukacyjnych dla m³odzie¿y, np. Sokrates lub

Leonardo da Vinci. Do polskich szkó³ zapewne
przyje¿d¿aæ bêd¹ na wyk³ady profesorowie z zagranicznych uczelni. Miejmy równie¿ nadziejê,
¿e Unia dofinansuje niektóre szko³y i uniwersytety. Ciekaw¹ rzecz¹ s¹ te¿ wymiany zagraniczne

z m³odzie¿¹ ucz¹c¹ siê w innych krajach europejskich. Takie wymiany w niektórych szko³ach
w Polsce ju¿ maj¹ miejsce, ale po wst¹pieniu
Polski do Unii bêd¹ one z pewnoœci¹ czêstsze.
PrzejdŸmy dalej: zak³adaj¹c, ¿e ju¿ zdoby³am
wykszta³cenie za granic¹, tam mieszkam i tam równie¿ mogê pracowaæ. Do Polski mog³abym przyje¿d¿aæ bez korzystania z paszportu, poniewa¿ jednym z za³o¿eñ Unii jest ,,Europa bez granic“. Bêdzie mo¿na podró¿owaæ po prawie ca³ej Europie
bez koniecznoœci posiadania wa¿nego paszportu.
Jeœli chodzi o pracê, to wst¹pienie naszego kraju do Unii Europejskiej równie¿ pod tym wzglêdem

ma same plusy. Pojawi siê mo¿liwoœæ handlu
z wszystkimi krajami europejskimi i ta mo¿liwoœæ
bêdzie o wiele ³atwiejsza i milej widziana ni¿ dotychczas. Wyjazdy za granicê i liczne programy jêzykowe pozwol¹ na naukê wielu jêzyków i zdobycie lepszej pracy nie tylko za granic¹, ale te¿
i w Polsce, a co za tym idzie - lepsze zarobki.
Dla mnie jest pewne, ¿e jeœli Polska stanie siê
cz³onkiem Unii Europejskiej stanie siê równie¿
bogatszym krajem.
No tak, ale Unia nie tylko daje nam zyski czysto materialne, oprócz tego bêdziemy mieli mo¿liwoœæ poznawania ca³kiem nowych kultur i obyczajów, bêdziemy mieli mo¿liwoœæ nawi¹zywania
nowych znajomoœci. Obcokrajowcy przyje¿d¿aj¹cy do naszego kraju równie¿ bêd¹ mogli poznaæ nasze tradycje, nasz¹ kuchniê, a przecie¿
wszyscy dobrze wiemy, ¿e mamy siê czym pochwaliæ. I to wszystko odbêdzie siê o wiele ³atwiej, szybciej i milej ni¿ dotychczas.
Jednym s³owem, na pytanie czy Polska powinna wst¹piæ do Unii Europejskiej odpowiadam TAK!
Dobrze wiem, ¿e jeœli wejdziemy do Unii, bêdê
mia³a bardzo wiele najró¿niejszych mo¿liwoœci na
pokierowanie w³asnym losem. Czy wykorzystam
to w pe³ni i czy dobrze zdecydujê co chcê w ¿yciu
osi¹gn¹æ- to zale¿y tylko ode mnie, ale jestem
pewna, ¿e jeœli mój kraj wst¹pi do Unii, bêdzie to
wybór o wiele ³atwiejszy, a moje marzenia bêd¹
stawaæ siê coraz to bardziej realne.
Agnieszka Œlimak
Autorka ma 16 lat, jest uczennic¹ klasy IIIc
Gimnazjum nr. 3 w Katowicach.

KOMUNALNY ZAK£AD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
W ostatnich latach Katowice wyraźnie poprawiły swój wizerunek.
Dawne miasto węgla i stali powoli, ale konsekwentnie zmienia się
w barwną i reprezentacyjną stolicę województwa śląskiego, zawdzięcza jąc to m.in. kolorowym i odrestaurowanym kamienicom w centrum.
Dzięki pracom remontowym i konserwacyjnym wykonywanym przez
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej szereg kamienic odzyska ło dawną świetność. Miasto nie tylko zmieniło swoje oblicze, ale także
stało się bardziej przyjazne dla jego mieszkańców. Solidność wykonywa nych prac i zaangażowanie pracowników KZGM w przywracanie blasku
kamienicom oraz dbałość o odtworzenie detali architektonicznych zosta ło docenione. KZGM jest zdobywcą tytułu „Modernizacja Roku 2001”.

40-953 Katowice
ul. Gra¿yñskiego 5 skr. poczt. 334
tel. 2582-021 do 5, fax. 2582-025

UNIJNE DEBATY

Bez obaw, bez kompleksów
Szanse i zagro¿enia dla œrednich i ma³ych
firm na ca³kowicie otwartym rynku po akcesji
Polski do Wspólnoty — temat ten, zaprezentowany przez Jana Truszczyñskiego, ministra,
g³ównego negocjatora przyst¹pienia Polski do
UE, wzbudzi³ ogromne zainteresowanie zgromadzonych w Sosnowcu biznesmenów. Europejsk¹ konferencjê zorganizowa³y Agencja
Rozwoju Lokalnego S. A i Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Marketingu w Sosnowcu.
Obawy szefów sektora MSP przed zjednoczeniem naszego kraju z Uni¹ Europejsk¹ s¹
tym silniejsze, im bli¿szy staje siê moment akcesji. Czêsto te lêki rodz¹ siê z niewiedzy, bo
przecie¿ ci¹gle jeszcze pe³na œwiadomoœæ
zasad funkcjonowania Wspólnoty dostêpna
jest tylko nielicznym. Czêœæ w³aœcicieli ma³ych
i œrednich firm, co wyraŸnie by³o widaæ na sosnowieckiej konferencji, od dawna ju¿ dzia³a
wed³ug schematów organizacyjnych, jakoœciowych, marketingowych, osobowych. Ci
czekaj¹ na moment akcesji z nadziej¹, ¿e oferowane przez nich produkty i us³ugi bêd¹ mog³y znaleŸæ nowe rynki zbytu. S¹ dobrze przygotowani do konkurowania z przedsiêbiorstwami zachodni i nie boj¹ siê tej rywalizacji.
Min. Jan Truszczyñski stara³ siê rozwiaæ obawy tych, którzy optymistami nie s¹.
O sposobach wykorzystania œrodków finansowych UE w województwie œl¹skim w latach
2004-2006, a wiêc de facto funduszy strukturalnych, mówi³ Micha³ Czarski — marsza³ek woj.
œl¹skiego. Ten region du¿e nadzieje wi¹¿e

z akcesj¹, gdy¿ skala dewastacji œrodowiska
naturalnego, problemy urbanistyczne i pojawiaj¹ce siê konflikty spo³eczne zwi¹zane z restrukturyzacj¹ tego regionu ju¿ wymagaj¹ i nadal
bêd¹ wymagaæ ogromnych nak³adów finansowych, bez których Œl¹sk sobie nie poradzi.
Zgromadzeni w Sosnowcu uczestnicy konferencji mieli równie¿ okazjê poznania programów wsparcia sektora ma³ych i œrednich

SAPARD
jak go maluj¹
Od maja do czerwca br. we wszystkich województwach Polski
trwa cykl konferencji poœwiêconych wdra¿aniu programu SAPARD. Spotkania przeznaczone s¹ dla rolników, przedsiêbiorców rolnych, przedstawicieli samorz¹du terytorialnego, organizacji pozarz¹dowych i instytucji naukowych. Ostatnia z nich odby³a
siê w Miêdzynarodowej Szkole Bankowoœci i Finansów w Katowicach.
Eksperci przedstawili uczestnikom informacjê o stanie realizacji
tego unijnego programu w Polsce oraz wnioski wynikaj¹ce
z pierwszej fazy jego wdra¿ania. Podczas konferencji przeprowadzone zosta³y warsztaty w czterech zespo³ach tematycznych: poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych, inwestycje
w gospodarstwach rolnych, rozwój i poprawa struktury obszarów
wiejskich, ró¿nicowanie dzia³alnoœci gospodarczej na obszarach
wiejskich.
Podczas spotkania uczestnicy mogli wys³uchaæ informacji na temat doœwiadczeñ Bu³garii we wdra¿aniu programu SAPARD, które przedstawi³a Ivanka Kanchova Dineva. Michel Sigaud — ekspert Organizacji Konsultingowej SOFRECO z Francji, która jest
realizatorem projektu, podzieli³ siê swoimi uwagami dotycz¹cymi
realizacji programu w kilku krajach kandyduj¹cych do Unii Europejskiej.
Cykl wspomnianych konferencji zosta³ czêœciowo sfinansowany
ze œrodków unijnego programu SAPARD, przeznaczonych na dzia³anie 7 obejmuj¹ce pomoc techniczn¹, wdra¿any przez Fundacjê
Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
(ewka)
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przedsiêbiorstw, które prezentowa³ przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Warszawie, prezentacji europejskich
standardów obs³ugi bankowej ma³ych i œrednich firm przedstawi³ z kolei goœæ z BRE Banku S. A w Warszawie.
Opiekê medialn¹ nad konferencj¹ sprawowa³ miesiêcznik „Euroregiony-Polska”.
(ewka)

„Zielone czeki” — to nazwa nagród przyznawanych corocznie przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tym inwestycjom i projektom, które przyczyniaj¹ siê do poprawy
stanu œrodowiska naturalnego na Œl¹sku. W tym roku rozpatrywano ³¹cznie 24 wnioski, przyznaj¹c 7 nagród: 2 indywidualne, 4 zespo³owe i jedn¹
nagrodê specjaln¹. Laureatami zosta³o 13 osób.
W kategorii „inwestycje proekologiczne” laur otrzymali: Henryk B³a¿usiak, Andrzej Durlik i Robert Grudzieñ za wykonanie Centralnej Oczyszczalni Œcieków dla miasta Gliwice. W kategorii „projekty i programy” Krzysztof Senyæ i Krzysztof Zamasz odebrali nagrodê za kompleksowe rozwi¹zanie inwestycyjne przy udziale gminy Tychy, umo¿liwiaj¹ce znaczn¹ redukcjê niskiej emisji na terenie dzielnic o zabudowie jednorodzinnej. W kategorii prac naukowo-badawczych nagrodê zdoby³a dr Barbara Tokarska-G-

E

kologiczne
nagrody

uzik i dr Adam Rostañski za analizy botaniczne na terenie obszarów zdewastowanych. W kategorii edukacji ekologicznej dr Miros³aw Nakonieczny
uzyska³ nagrodê za propagowanie idei zrównowa¿onego rozwoju oraz edukacjê na szczebli szkolnym i akademickim. W kategorii „profilaktyka zdrowotna dzieci i m³odzie¿y” Barbara £ukasik, Maria Nasiñska i Danuta
Wiatr zdoby³y laur za szczególne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci w Oœrodku Wychowawczo-Rewalidacyjnym dla
Dzieci i M³odzie¿y Niewidomej i S³abowidz¹cej Zwi¹zku Niewidomych
w Czêstochowie. Wreszcie — w kategorii „inicjatywy i akcje proekologiczne”
Karol Gajdzica zdoby³ nagrodê za spo³eczne zaanga¿owanie i pobudzanie
lokalnej spo³ecznoœci do dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska.
Prof. Krzysztof Rostañski otrzyma³ nagrodê specjaln¹ za wieloletni¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz ochrony przyrody, wk³ad w ochronê bioró¿norodnoœci oraz kszta³towanie systemu obszarów chronionych. (ewka)
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Bli¿ej „Noworuskich”
opisow¹, psychologiê, pedagogikê, multimedialne
Mija czas zapatrzenia w jeden kierunek geograficzny. Od pocz¹tku lat 90. wraz ze zmiaœrodki nauczania. Specjalizacja jêzyk rosyjski
nami o fundamentalnym znaczeniu dla Polski, stosunki gospodarcze ze Wschodem Euw biznesie przygotowywaæ bêdzie do pracy w firropy prze¿ywa³y tak¿e rozmaite koleje losu. Wielu polskich przedsiêbiorców zwietrzy³o
mach prowadz¹cych wspó³pracê z partnerami roswoj¹ tam szansê i lokowa³o zarówno kapita³y na rosyjskim rynku, jak i plany na przysyjskimi. Program studiów tej specjalizacji zawiera
sz³oœæ. Niestety, rosyjski kryzys roku 1998 po³o¿y³ siê cieniem na gospodarczych relam. in. zajêcia z prawa turystycznego, koresponcjach polsko — rosyjskich.
Od kilku lat u naszego najwiêkszego wschodny. O po³¹czeniu ich, nieco sztucznym, decyduj¹
dencji handlowej, podstaw ekonomii i marketingu.
niego partnera i s¹siada notowany jest imponuj¹wzglêdy pragmatyczne i potrzeby rynku. A ten poCzy pozytywne zmiany w gospodarce Rosji s¹
cy wzrost gospodarczy, „normalniej¹” stosunki,
trzebuje t³umaczy potrafi¹cych poruszaæ siê
wystarczaj¹cym powodem do powrotu do nachoæ prowadzenie biznesu w Rosji jest przedsiêw skomplikowanym œwiecie rosyjskiej gospodarki
uczania jêzyka s¹siada, z którym w historii najwziêciem nadal doœæ specyficznym, ten kraj sta³
i prawa. Niektórzy ubolewaj¹ nad deprecjacj¹ i odnowszej skojarzenia nie s¹ najlepsze? Uczelnie
siê stabilny i przewidywalny. To przyci¹ga inwestosuwaniem w cieñ klasycznych programów kszta³pañstwowe w Polsce z zasady nie reaguj¹ na ryrów zagranicznych i ma wp³yw na upowszechniacenia filologów obcych, utyskuj¹ nad wyrugowanek edukacyjny i to jest ich dramat. Kszta³c¹
nie siê cywilizowanych wzorców zachowañ bizneniem z programów studiów treœci tycz¹cych kultuw sposób tradycyjny, ale niewiele czyni¹, by uczyæ
sowych. Klasa tzw. „Nowych Ruskich”, to coraz ry, zapominaj¹c przy okazji, ¿e kultura we wspó³inaczej, nie odczuwaj¹ takiej potrzeby. Chêtni na
czêœciej pokolenie biznesowe niczym nie ró¿ni¹ce
czesnym œwiecie to jeden wielki biznes i poruszaæ
studia i tak s¹. Inaczej jest w niepañstwowych
siê od swych odpowiedników na Zachodzie, a ju¿
na pewno nie od wiêkszoœci naszych rodzimych
- Jakie dzisiaj s¹ relacje pomiêdzy Polsk¹ a UE w kwestiach
przedsiêbiorców. S¹ to ludzie wykszta³ceni, obyci,
dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego? Jakie s¹ wymogi w zakrepos³uguj¹cy siê doskonale jêzykami obcymi.
sie monitorowania jakoœci kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym
— Jêzyk rosyjski zawsze by³ i jest tak¿e obeci jakie w zwi¹zku z tym s¹ plany resortu? — zapytaliœmy Krynie jêzykiem bardzo potrzebnym w Polsce i to niestynê £yback¹, minister edukacji narodowej i sportu.
zale¿nie od charakteru stosunków z naszym wiel- W 1999 roku Polska podpisa³a Deklaracjê Boloñsk¹. Jest to
kim s¹siadem — mówi prof. dr hab. Janusz Arabwspólny dokument przyjêty przez 32 kraje, który zawiera ogólski, prorektor Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania Markene za³o¿enia zbli¿enia do systemów szkolnictwa wy¿szego kratingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach —
jów europejskich. Polska bierze aktywny udzia³ w pracach „grunajwiêkszej, kszta³c¹cej 12 tysiêcy studentów niepy koordynuj¹cej” (follow-up group), stworzonej dla wspierania
pañstwowej uczelni w Polsce po³udniowej. — Po
oraz koordynacji dzia³añ w ramach realizacji postanowieñ Deroku 1990 gremialnie zaprzestano w Polsce
klaracji Boloñskiej.
kszta³cenia filologów rosyjskich, co po czêœci by³o
Ministerstwo ukoñczy³o ju¿ prace nad wprowadzeniem suplewynikiem ogromnej ich nadprodukcji w poprzedmentu do dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych, opartego na modelu wypracowanym przez
nich dziesiêcioleciach, po czêœci zaœ spowodowaKomisjê Europejsk¹, Radê Europy oraz ONZ. Suplement do dyplomu ma stanowiæ podstawê
ne zosta³o odreagowaniem przymusowej 45- letdo u³atwienia miêdzynarodowego uznawania wykszta³cenia oraz kwalifikacji zawodowych
niej przyjaŸni z „Wielkim Bratem”. Ostatnie pokolei akademickich oraz umo¿liwiæ swobodny przep³yw osób.
nie rusycystów znalaz³o ju¿ swoje miejsce w ¿yciu,
Przy tworzeniu nowych rozwi¹zañ w polskim systemie edukacji i realizacji zadañ wynikaj¹nie s¹ to jednak ju¿ ludzie najm³odsi, a zw³aszcza
cych z integracji z Uni¹ Europejsk¹ trzeba uwzglêdniæ fakt, i¿ stworzenie dobrego systemu wytrudno wymagaæ od nich przebojowoœci, dyspozymaga ci¹g³ej aktualizacji i weryfikacji, uwzglêdniaj¹cej realia gospodarcze i spo³eczne. Nie istcyjnoœci (dalekie podró¿e) i przedsiêbiorczoœci.
nieje idealny system. Jednak zapewnienie nowoczesnego wykszta³cenia pokolenia EuropejTymczasem wraz z normalizacj¹ sytuacji gospoczyków jest naszym priorytetem, a to wymaga ci¹g³ej wymiany doœwiadczeñ.
darczej i — szerzej — cywilizacyjnej w Rosji, ju¿
obecnie obserwujemy deficyt kadr potrafi¹cych
siê w nim tak¿e trzeba potrafiæ. Z drugiej strony
szko³ach wy¿szych. W Polsce nie ma uczelni niesprawnie pos³ugiwaæ siê jêzykiem rosyjskim,
studia wy¿sze powinny rozbudzaæ ciekawoœæ
pañstwowych, które uczy³y by jêzyka rosyjskiego,
przede wszystkim
œwiata i potrzeby wy¿szego rzêdu. Coraz wiêcej
a ju¿ na pewno nie w biznesie. Jedyn¹ licz¹c¹ siê,
w biznesie. To
uczelni dostrzega ten postulat i wskazuje swym
która podejmie to ryzyko jest katowicka WSZMiprawda, ¿e „nowos³uchaczom prost¹ prawdê, ¿e o ile kultura mo¿e
JO. Trudno okazywaæ zdziwienie, ¿e w³aœnie w tej
ruscy” przedsiêbyæ przedmiotem transakcji handlowych to znajouczelni pojawi³y siê œmia³e projekty reanimacji nabiorcy z regu³y domoœæ jej wytworów ju¿ do kategorii biznesu zaliuczania jêzyka rosyjskiego i po³o¿enia nacisku na
brze znaj¹ jêzyk
czyæ nie mo¿na.
utylitarn¹ jego znajomoœæ. Decyzji nie podjêto
angielski, ale —
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania Marketingowego
w ciemno. W ubieg³ym roku w Uniwersytecie Œl¹proszê mi wierzyæ
i Jêzyków Obcych w Katowicach. jest obecnie jedyskim o jedno miejsce na rusycystyce ubiega³o siê
— w stosunkach
n¹ w kraju uczelni¹ niepañstwow¹, która uruchakilku kandydatów. To by³a sensacja, bo takiego zagospodarczych i tomia w nowym roku akademickim specjalizacjê filointeresowania nie odnotowywano nawet w czawarzyskich, a te
logiczn¹ nauczycielsk¹ i jêzyka rosyjskiego w bizsach „jedynie s³usznego ustroju”.
przecie¿ tak¿e manesie. Od kandydatów nie bêdzie wymagana zna— Ufam, ¿e na pierwszy rok przyjmiemy pierwj¹
niebagatelny
jomoœæ jêzyka rosyjskiego. Form¹ rekrutacji bêdzie
sz¹ 50 — 60 osobow¹ grupê studentów — mówi
wp³yw na koñcowe rezultaty wspó³pracy, znajokonkurs œwiadectw. Dla specjalnoœci nauczycielprof. dr Andrzej Limañski, rektor WSZMiJO. —
moœæ jêzyka ojczystego partnera jest ogromnym
skiej podstaw¹ przyjêcia na studia bêdzie œrednia
Absolwenci tej specjalizacji otrzymaj¹ dyplomy
handicapem. Nic dziwnego, ¿e co œwiatlejsi ludzie
ocen ze œwiadectwa i z egzaminu dojrza³oœci z jêukoñczenia studiów magisterskich. Filologia rosyjw polskich œrodowiskach akademickich odrzucaj¹
zyka polskiego, jêzyka obcego i historii. Dla specjaska z jêzykiem rosyjskim od podstaw, bo tak foruprzedzenia i zaczynaj¹ powa¿nie myœleæ o wznolizacji jêzyk rosyjski w biznesie — œrednia ocen ze
malnie nazywa siê nasza nowa specjalizacja w³awieniu rusycystycznych studiów filologicznych.
œwiadectwa i z egzaminu dojrza³oœci z jêzyka polœnie dlatego jest naszym atutem, ¿e mo¿na rozpoW tych d¹¿eniach konieczna jest jednak zmiaskiego, jêzyka obcego i wiedzy o spo³eczeñstwie.
cz¹æ naukê nie znaj¹c s³owa w jêzyku naszych
na orientacji. O ile do tej pory w kszta³ceniu filolo— Studenci obu specjalizacji rozpoczn¹ naukê
wschodnich s¹siadów. Nie mo¿e zreszt¹ byæ inagicznym znajomoœæ jêzyka sz³a w parze z pog³êjêzyka rosyjskiego od podstaw. — podkreœla prof.
czej, bowiem od 10 lat szko³y œrednie nie ucz¹ robianiem znajomoœci kultury kraju, to obecnie
Janusz Arabski. — Specjalizacja nauczycielska
syjskiego, wiêc dla m³odego pokolenia — co dla
punkt ciê¿koœci powinien siê przenieœæ na sferê
bêdzie przygotowywaæ do nauczania jêzyka rosyjczterdziestolatków bywa nieco szokuj¹ce — jêzyk
gospodarki. Jest to jednak przedsiêwziêcie barskiego we wszystkich typach szkó³. Program sturosyjski jest tak samo obcy, jak japoñski, czy wêdzo trudne, poniewa¿ kszta³cenie jêzykowe i godiów obejmuje m.in. praktyczn¹ naukê jêzyka rogierski. To siê jednak bêdzie zmieniaæ. Uczelnia
cd na str. 12
spodarcze to dwie ró¿ne metodologicznie dziedzisyjskiego, historiê literatury rosyjskiej, gramatykê
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cd ze str. 11
o profilu ekonomiczno — filologicznym
musi
bacznie zwracaæ
uwagê na trendy
i potrzeby kszta³tuj¹ce rynek edukacyjny. Jestem przekonany, ¿e w WSZMiJO potrafimy ten
rynek odczytywaæ
prawid³owo
—
o czym zreszt¹
œwiadczy renoma uczelni — i w przypadku uruchomienia nauczycielskiej i biznesowej rusycystyki po
raz kolejny trafimy w „dziesi¹tkê”.
Mija czas dominacji kierunków kszta³cenia œciœle zwi¹zanych z ekonomi¹. Lata 90. sypnê³y setkami tysiêcy wykwalifikowanych do pracy w nowych warunkach gospodarczych specjalistów od
zarz¹dzania, marketingu, reklamy. Obecnie przychodzi czas na humanizowanie wielu dziedzin ¿ycia spo³ecznego. Ta epoka jest niezbêdna zw³aszcza na Œl¹sku, którego 4-milionowa populacja do
tej pory ma do dyspozycji praktycznie tylko jedn¹
typowo humanistyczn¹ uczelniê — Uniwersytet
Œl¹ski. Dla du¿ych uczelni niepañstwowych — takich jak WSZMiJO tak¿e nadchodzi moment korygowania oferty edukacyjnej i nasycenia jej w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu treœciami humanistycznymi. To one — jak zauwa¿a to jeden z twórców oryginalnych programów nauczania w WSZMiJO prof. dr hab. Teodor Kramer — rozbudzaj¹
wra¿liwoœæ na sprawy ludzkie, gotowoœæ niesienia
bezinteresownej pomocy potrzebuj¹cym (wolontariat). Upowszechnianie tych wartoœci wœród studentów powinno procentowaæ w ich doros³ym zawodowym ¿yciu aktywnym udzia³em w doskonaleniu kapitalizmu o ludzkim obliczu.

Bli¿ej „Noworuskich”
Te trendy zdaj¹ siê byæ nie do unikniêcia — jak
na to wskazuj¹ dyskusja i wydarzenia zwi¹zane
z procesami globalizacyjnymi. Tendencje cywilizacyjne sygnalizuj¹ koniecznoœæ rozwi¹zywania
podstawowego problemu narodów — wzajemnej
komunikacji, wymiany myœli, osi¹gniêæ, doœwiadczeñ. Podstawowym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym tê dyfuzjê jest jêzyk, z ca³ym swym dorobkiem kulturowym. Uczenie jêzyków obcych jest
zatem zajêciem g³êboko humanistycznym, a ludzie zdobywaj¹cy takie umiejêtnoœci radz¹ sobie
nie tylko lepiej w skomercjalizowanym obecnie
œwiecie, lecz s¹ tak¿e bardziej skorzy do okazywania tolerancji i rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, zw³aszcza w wymiarze miêdzynarodowym w sposób niekonfliktowy.
Nie tylko intuicja, ale i sygna³y ze œwiata gospodarki maj¹ wp³yw na podejmowanie wyzwañ. „Unionizacja” Europy, zanikanie granic i barier w kontaktach na wszelkich p³aszczyznach aktywnoœci ludzkiej ka¿¹ z wiêksza uwaga przygl¹daæ siê roli, jak¹
w tych procesach i zjawiskach mog¹ odgrywaæ jêzyki narodowe o znaczeniu nie tak fundamentalnym,
jak angielski, niemiecki, francuski, czy hiszpañski. To
w³aœnie rosn¹ca konkurencja mo¿e spowodowaæ,
¿e o sukcesach gospodarczych w du¿ym stopniu
bêdzie decydowaæ znajomoœæ ojczystego jêzyka
partnera w negocjacjach i codziennych stosunkach.
Wypada mieæ przy tym nadziejê, ¿e w innych krajach w podobny sposób myœli siê o jêzyku polskim...
Antoni Szczêsny
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bserwujê uwa¿nie kampaniê przedreferendaln¹ i bardzo mnie dziwi tak nik³e wykorzystywanie atutów zwi¹zanych z niezaprzeczalnymi zmianami na lepsze w ochronie œrodowiska, które wi¹¿¹ siê z perspektyw¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Paradoksalnie jednak uwaga koncentrowana jest na tych œrodowiskach, w których wystêpuje najwiêkszy
sceptycyzm wobec UE.
Na Œl¹sku i w Zag³êbiu argumenty same pchamityczne pieni¹dze œwiêtego Miko³aja, lecz wyj¹ siê do rêki. Wystarczy przypomnieæ co tu by³o
pracowana ciê¿k¹ prac¹ forsa ka¿dego podatniprzed 20 laty, jak siê ¿y³o w zatrutym powietrzu
ka obecnej „15”. Ci ludzie postanowili siê z nami
i wdycha³o opary cuchn¹cych rzek, a nowalijki tu
podzieliæ sw¹ zamo¿noœci¹, pomóc nam osi¹uprawiane mog³yby pos³u¿yæ za ¿ywe tablice
gn¹æ w przysz³oœci taki poziom ¿ycia, jakim sami
Mendelejewa. D¹¿¹c do standardów unijnych,
siê ciesz¹. Czy¿ tego nie warto doceniæ?
a jeszcze przedtem — w latach 80., a nawet jeszAle wróæmy do twierdzenia, które mam udowodcze w 70. — ufaj¹c w³asnemu zdrowemu rozs¹dniæ, czyli do tezy, ¿e na rozwi¹zywaniu problemów
kowi — zaczêliœmy ratowaæ nasze œrodowisko
ekologicznych ze wsparciem UE zyskaj¹ w Polsce
naturalne. Nasze — ludzi tu mieszkaj¹cych.
wielkie rzesze ludzi. Co do zdrowia — jest to oczyW trosce o zdrowie i ¿ycie swoje i naszych dziewiste. Planowana wieloletnia znaczna finansowa
ci, wnuków.
pomoc UE na ochronê œrodowiska w Polsce stanie
Grupami zawodowymi, które najwiêcej zyskasiê przewidywalnym elementem finansów pañj¹ na wejœciu do Unii Europejskiej bêd¹ rolnicy
stwa, samorz¹dów i przedsiêbiorców. Ta pomoc,
i ludzie pracuj¹cy w bran¿y ekologicznej. W tym
zarówno z funduszy akcesyjnych, jak strukturaldrugim przypadku, bêd¹ to niemal wszyscy zanych stanowi i stanowiæ bêdzie w jeszcze wiêktrudnieni w gospodarce i jej otoczeniu. Ogromna
szym stopniu potê¿ny impuls napêdzaj¹cy korzesza ludzi. To twierdzenie nie jest demagogiczniunkturê gospodarcz¹.. Ma³o kto jest œwiadom tenym wymys³em, co potrafiê udowodniæ. Zanim
go, ¿e UE to forma obrony pañstw cz³onkowskich
jednak to uczyniê kilka uwag. Przeciwnicy inteprzed dekoniunktur¹. Tak wiêc wsparcie unijne dla
gracji u¿ywaj¹ argumentu, ¿e bêdziemy musieli
cz³onków ma charakter stabilizuj¹cy poszczególne

O

Wykorzystaæ
ekologiczne argumenty
wydawaæ swoje pieni¹dze po to, aby
sprostaæ unijnym wymaganiom i zapisom
traktatu, ¿e nie wytrzymamy tempa dostosowania do naszych mo¿liwoœci finansowych. To prawda, ¿e ten wysi³ek bêdzie kosztowny, wymaga³ bêdzie i ju¿ wymaga pomys³ów, dobrej organizacji i planowania.
Ale prawd¹ jest tak¿e i to, ¿e nie robimy tego tylko dla œwistka papieru. Robimy to dlatego, aby
standardy œrodowiska naturalnego regularnie poprawiaæ — w naszym najg³êbszym interesie. Mimo, ¿e postêp jest ogromny, co potwierdzaj¹ raporty miêdzynarodowych niezale¿nych instytucji
monitoruj¹cych œrodowisko, do zrobienia jest
wiele, zw³aszcza w sferach, które s¹ niewidoczne
dla go³ego oka. Jeœli wiêc chcemy powa¿nie traktowaæ swoje zdrowie, a jest to ostateczna stawka
w ochronie œrodowiska — to trzeba rozwa¿yæ
skutecznoœæ osamotnionego dzia³ania w tej sferze, bez pomocy UE. Bez integracji moglibyœmy
liczyæ na doraŸn¹ i nieprzewidywaln¹, a wiêc
trudn¹ do zaplanowania pomoc, któr¹ UE kierowa³aby na zasadzie — dajmy, to mo¿e z tego kloacznego do³u bêdzie mniej œmierdzieæ u nas. Tak
od dziesiêcioleci kszta³towa³a siê „wspó³praca”
pomiêdzy Zachodem i Wschodem w ochronie
œrodowiska. Teraz mamy okazjê to zmieniæ.
Jesteœmy sami za biedni na to, by samemu
uporaæ siê z problemami ekologicznymi. Przy
okazji — tocz¹c spory czy wchodziæ do U, czy te¿
nie zapominamy, ¿e gra toczy siê w sytuacji, kiedy dziesi¹tki, czy setki miliardów Euro, które trafi¹ do 10 krajów kandyduj¹cych, to nie s¹ jakieœ
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gospodarki. Aby dostaæ trzy euro pomocy — sami
musimy wyszperaæ w swoich kieszeniach 1 euro
Kto nie kupi samochodu za jedn¹ czwart¹ ceny?
— by pos³u¿yæ siê konsumpcyjnym, najbardziej
przemawiaj¹cym do wyobraŸni przyk³adem. Jeœli
wysup³amy swój udzia³ — a staæ nas na to, wówczas staniemy przed szans¹ wrêcz kosmicznego
przyspieszenia rozwoju. Tej szansy nie wolno nam
zmarnowaæ. Nie poruszamy siê w abstrakcji, lecz
w realiach gospodarczych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
w Polsce jest wielu producentów ró¿nych urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska, s¹ inwestorzy anga¿uj¹cy w ekologiê œrodki pochodz¹ce ze
Ÿróde³ krajowych, miêdzynarodowych i skojarzonych. Te pieni¹dze — wcale niema³e, bo sam Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pompuje rocznie w gospodarkê 270 milionów z³otych — rodz¹ klasyczne
skutki gospodarcze, a wiêc bud¿etowe w postaci
dochodów a nastêpnie podatków oraz spo³eczne,
sprowadzaj¹ce siê do tego, ¿e dynamicznie dzia³aj¹ca gospodarka wch³ania poda¿ si³y roboczej,
czyli nastêpuje redukcja bezrobocia. Oczywiœcie,
nak³ady na ochronê œrodowiska s¹ obci¹¿eniem
i kosztem, z drugiej jednak strony s¹ mechanizmem napêdzaj¹cym koniunkturê gospodarcz¹.
Im wiêcej pieniêdzy wp³ynie do ekologii, tym wiêcej
ludzi bêdzie mog³o co miesi¹c odbieraæ coraz
wiêksz¹ wyp³atê w kasie biur projektów, instytucji
nadzoruj¹cych, producentów urz¹dzeñ i firm obs³uguj¹cych inwestycje, w przedsiêbiorstwach budowlanych i monta¿owych, które finalizuj¹ ca³y
proces inwestycyjny. I to w³aœnie nale¿a³o pokazaæ
oraz udowodniæ.
Wies³aw Siwczak
Autor jest Prezesem Zarz¹du Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
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Przyroda nie do zdarcia?
Na tak postawione
pytanie nale¿y sobie
odpowiedzieæ przecz¹co. Zasoby naturalne nie s¹ wiecznotrwa³e, niezniszczalne,
wytrzymuj¹ce
ka¿d¹, tak¿e lekkomyœln¹ ingerencjê
cz³owieka.
Ostatnie dziesiêciolecia przynios³y w sferze ekologii tak wiele
strat, ¿e jeszcze dzisiaj trudno oszacowaæ rzeczywiste szkody, których odrabianie sta³o siê zadanie przysz³ego pokolenia. W wielu obszarach
— kilku pokoleñ. Na szczêœcie gospodarka rynkowa i zbli¿aj¹ca siê akcesja do Unii Europejskiej otwar³a przed Polsk¹ ogromne mo¿liwoœci
w dziedzinie inwestycji w ochronê przyrody.
Wspiera je aktywnie Fundacja Ekofundusz, dzia³aj¹ca ju¿ od 10 lat i przyczyniaj¹ca siê do poprawy œrodowiska naturalnego w naszym kraju.
Warto przyjrzeæ siê kilku projektom zrealizowanym przy wsparciu wspomnianej fundacji.
Polska Amazonia
Dzisiejszy charakter przyrodniczy doliny górnej Narwii, obejmuj¹cej odcinek od granicy Polski z Bia³orusi¹ do ujœcia rzeki Biebrzy to efekt
odwiecznej symbiozy przyrody z cz³owiekiem.
Rolnictwo na tym terenie pojawi³o siê oko³o 8 tysiêcy lat temu. W oparciu o ³¹ki i pastwiska rozwija³a siê hodowla byd³a, owiec i koni. Nawóz
uzyskiwany od zwierz¹t wywo¿ony by³ na okoliczne pola, w ten sposób ³¹ki i pastwiska u¿yŸnia³y uprawy polowe. Cykl siê zamyka³, a jego
podstawowym elementem zawsze by³a rzeka,
rozlewaj¹ca siê wiosn¹ w szerok¹ dolinê.
Od lat 60 ubieg³ego stulecia postêpowa³ proces „cywilizowania” górnej Narwii. Wyludnianie
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siê wiosek powodowa³o drastyczne zaniechanie
gospodarki rolnej. W rezultacie niektóre odnogi
rzeki na odcinku doliny bagiennej zaczê³y zamieraæ, osuszone ³¹ki i starorzecza pozarasta³y trzcin¹ i krzakami wierzb. U progu kryzysu znalaz³ siê
jeden z najwa¿niejszych terenów podmok³ych
w Europie Œrodkowej, z gatunkami roœlin i zwierz¹t wymienianych na „Czerwonych Listach” gatunków zagro¿onych. W 1996 r. w œrodkowym
odcinku doliny utworzony zosta³ Narwiañski Park
Narodowy, który obejmuje wiêksz¹ czêœæ bagien
z unikatow¹ w skali œwiata du¿¹ rzek¹ wielokorytow¹ — st¹d nazwa „Polska Amazonia”.
Zupe³nie inaczej przedstawia siê sytuacja na
odcinku doliny poni¿ej parku narodowego, gdzie
koryto rzeki zosta³o uregulowane, ³¹ki i pastwiska
s¹ nieu¿ytkowane, gleby ulegaj¹ degradacji w wyniku przesuszenia. T¹ w³aœnie stref¹ zaj¹³ siê
Ekofundusz wraz z Pólnocnopodlaskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Dziêki podjêtym dzia³aniom ochronnym i naprawczym odtworzono dawne starorzecze Narwii, wskutek czego przywrócono na te zdegradowane obszary naturaln¹ roœlinnoœæ bagienn¹ i zwierzêta, których egzystencja
zagro¿ona jest nie tylko w Polsce, ale w skali ca³ego kontynentu. Innym wa¿nym zadaniem by³a
renaturyzacja rzeki Rudni — dop³ywu Narwii —
której pierwotny bieg zosta³ odtworzony.
Ogólny koszt realizacji tych projektów w latach 1998-2002 wyniós³ 1,37 mln z³, z czego dotacja Ekofunduszu wynios³a 800 tys. z³.
Las powraca w Sudety
Pasma górskie Sudetów Zachodnich pocz¹tkowo pokryte by³y lasami o zró¿nicowanym sk³adzie gatunkowym, od XVII wieku przekszta³caj¹cym siê w monokultury œwierkowe. Poczynaj¹c
od lat 60. ubieg³ego stulecia w sudeckich lasach
widoczne sta³o siê szkodliwe oddzia³ywanie rozwiniêtego przemys³u energetycznego, zlokalizo-
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wanego na styku by³ej NRD i Czechos³owacji
oraz Polski. Obszar ten, nie bez powodu nazwany w latach 80. najwiêksz¹ katastrof¹ ekologiczn¹ w Europie, tzw. Czarnym Trójk¹tem. Na terenie mniejszym od Danii zlokalizowano 12 potê¿nych elektrowni spalaj¹cych rocznie 200 mln ton
wêgla brunatnego, co stanowi 1/3 wydobycia tego surowca w Europie! Wêgiel brunatny zawiera
siarkê, a emisja jej dwutlenku, tlenków azotu
oraz py³ów, docieraj¹ce do ziemi w formie silnie
zakwaszonych deszczów, mg³y, szadzi i œniegu
powodowa³y lawinowo postêpuj¹c¹ degradacjê
drzewostanu w Sudetach, uruchamiaj¹c procesy
obumierania lasów. £¹cznie w Sudetach w latach 1980-1991 usuniêto las z powierzchni 15 tysiêcy hektarów, co poci¹gnê³o za sob¹ kolejne
zmiany w ekosystemi, a nawet w klimacie.
Dopiero w latach 90. dokona³ siê znaczny postêp w redukcji emisji zanieczyszczeñ do atmosfery — a¿ o 80 proc. Z inicjatywy Ekofunduszu
przyst¹piono do odtwarzania zdegradowanych
sudeckich lasów, wraz z Lasami Pañstwowymi,
Karkonoskim Parkiem Narodowym i organizacjami pozarz¹dowymi. £¹czna kwota, jak¹ fundacja zaanga¿owa³a w przywracanie ró¿norodnoœci biologicznej Sudetów to 13,8 mln z³.
Las powraca w Sudety. Ale lasy, jakie pamiêtamy z lat 60. XX wieku zobacz¹ mo¿e nasze
prawnuki, ale dopiero ich nastêpcy. Bêdzie to ju¿
jednak coœ innego — œwierczyny ust¹pi¹ miejsca
mieszanym drzewostanom z przewag¹ buka i jod³y, a œwierk zajmie nale¿ne mu miejsce bli¿ej
karkonoskich grzbietów i pokryje „izerskie kopy”.
Ewa Grochowska
Dane faktograficzne zaczerpnê³am z pracy zbiorowej „Miliard na œrodowisko. 10 lat Ekofunduszu”.
Kolumna jest dofinansowywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Strona 13

POLSKIE SAMORZ¥DY W UNII EUROPEJSKIEJ: ZIELONA GÓRA

Nadzieja w normalnoœci
Z BO¯EN¥ RONOWICZ, PREZYDENTEM ZIELONEJ GÓRY ROZMAWIA EWA GROCHOWSKA
— Samorz¹d Zielonej Góry potrafi ju¿
sprawnie wspó³pracowaæ z Uni¹ Europejsk¹,
a zw³aszcza z jej programem pomocowym
Phare, który zasili³ szereg wa¿nych dla miasta inwestycji.
W jaki sposób
mo¿na osi¹gn¹æ
tak¹ sprawnoœæ
we wspó³pracy
ze Wspólnot¹, bo
przecie¿ jeszcze
wiele polskich
gmin tego nie
potrafi?
—
Inwestycje
Phare’owskie
w Zielonej Górze
to zas³uga wielu
ludzi dzia³aj¹cych
wspólnie na rzecz
rozwoju miasta.
Szczególnie widoczna jest obwodnica
oraz
oczyszczalnia
œcieków.
Wje¿d¿aj¹c do Zielonej
Góry odwiedzaj¹cy dziwi¹ siê, ¿e
120-tysiêczne
miasto ma dobry
dojazd czy wiele kilometrów œcie¿ek rowerowych. Te inwestycje zosta³y zrealizowane za
pieni¹dze europejskie. Mój zastêpca Janusz
Lewicki, który budowa³ zielonogórsk¹ obwodnicê wspomina, i¿ jeszcze przed og³oszeniem
programów pomocowych specjaliœci ju¿ przygotowywali dokumenty, by byæ pierwszymi w momencie startu progamu — i to siê op³aci³o. Podobne dzia³ania podejmujemy równie¿ dzisiaj.
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— Jakie nadzieje i oczekiwania wi¹¿e pani
z nasz¹ akcesj¹ do Unii Europejskiej? Czego Zielona Góra mo¿e spodziewaæ siê po
tym fakcie?

— S¹dzê, ¿e g³ównie normalnoœci. Unijne
standardy spo³eczne, gospodarcze daj¹ nadziejê, i¿ Polska bêdzie rozwija³a swój potencja³, a UE bêdzie do tego mobilizowa³a. Dziœ
wyje¿d¿aj¹c na zachód podziwiamy ekologiczne rozwi¹zania, dobre drogi czy zasobnoœæ mieszkañców. Uwa¿am, ¿e Irlandia mo¿e byæ przyk³adem kraju, który wykorzysta³
swoj¹ szansê — powinniœmy wyci¹gn¹æ wnio-
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ski. Mamy mo¿liwoœæ skorzystania ze œrodków strukturalnych, pomocy finansowej czy
doœwiadczenia europejskich samorz¹dów.
Jednak obok inwestycji Unia ju¿ dziœ finansuje dzia³ania kulturalno-spo³eczne.
W ramach funduszu
ma³ych projektów euroregionalnych Phare CBC
regularnie przyznawano
naszemu miastu œrodki
na organizacjê Dni Zielonej Góry — wrzeœniowego Winobrania, które
przyci¹gaja do nas wielu
turystów z kraju i zagranicy.
— Miasto, którego
jest Pani liderem, po³o¿one jest blisko naszej
zachodniej
granicy.
Czy otwarcie granic
mo¿e
przynieœæ,
oprócz szans, tak¿e
zagro¿enia?
— Unia Europejska to
grupa krajów, które maj¹
do siebie zaufanie. Liczne okresy przejœciowe
dla Polski œwiadcz¹, ¿e
zarówno my jak i Unia
musi siê przygotowaæ do integracji i sprawdziæ
realnoœæ zapowiedzi. Musimy jednak pamiêtaæ,
¿e otwieramy nasze granice na wszystkie plusy, korzyœci oraz problemy Unii Europejskiej.
— Co jest motorem gospodarki w Zielonej
Górze? Jakie, wed³ug pani, otworz¹ siê
mo¿liwoœci przed miastem w dziedzinie
przemys³u i ekologii?
— Ju¿ przygotowujemy wiele projektów, na
które bêdziemy mogli otrzymaæ œrodki z programów strukturalnych. Szczególnie wa¿na
jest ca³kowita kanalizacja Zielonej Góry. Przygotowaliœmy bardzo du¿y projekt do Funduszu
Spójnoœci — zintegrowany system kanalizacji
sanitarnej. Kosztorys tej inwestycji to kilkadziesi¹t milionów euro. Wyst¹pimy równie¿ o pomoc w sfinansowaniu rozbudowy kompostowni
i sortowni odpadów, zakupu nowych autobusów niskopod³ogowych, rewitalizacjê bardzo
piêknego starego miasta. Planujemy te¿ rozbudowê Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji.
To du¿e plany, ale uwa¿am, ¿e musimy wykorzystaæ nasz¹ szansê.
— Jaki jest stan œwiadomoœci mieszkañców miasta co do znaczenia polskiej akcesji do UE? Czy samorz¹d przeprowadzi³
jakiœ sonda¿ na ten temat wœród zielonogórzan? Jakie jest poparcie dla zjednoczenia? Czy dzia³ania samorz¹du w dzie-

dzinie przygotowania miasta do akcesji
s¹ wspierane przez organizacje pozarz¹dowe ulokowane na terenie Zielonej Góry?
— Poparcie dla integracji w naszym regionie oscyluje w granicach 60proc. Oczywiœcie
podejmujemy wiele dzia³añ promuj¹cych
Uniê — du¿e imprezy to Festiwal Piosenki
Zjednoczonej Europy, Festiwal Piosenki Anny German, centralne obchody rocznicy
stra¿y granicznej, organizacja etapu Wyœcigu Pokoju, liczne akcje uliczne czy seminaria i konferencje. W kampaniê w³¹czaj¹ siê
liczne instytucje pozarz¹dowe z ró¿nych
œrodowisk: uczniowie, kobiety, osoby niepe³nosprawne. Wszystkim zale¿y na rzetelnej
informacji. Jednak z niepokojem obserwujê
dzia³ania obecnego rz¹du, niestety nie przysparzaj¹ one popularnoœci idei integracji.
Myœlê, ¿e musimy budowaæ atmosferê zaufania i konkretnego informowania. Dlatego
w tym kierunku podejmowane s¹ dzia³ania
promuj¹ce. Musimy wiedzieæ, dlaczego i jak

zag³osowaæ.

Zielona Góra — 120-tysiêczne studenckie miasto w zachodniej Polsce znane z tradycji winiarskich... jednak to dopiero pocz¹tek informacji katalogowej o tym mieœcie. Zielona Góra to równie¿ teren wielu inwestycji, na które œrodki pozyskane zosta³y z programów unijnych. To
miasto wydarzeñ kulturalnych, które wspó³finansowane s¹ z pieniêdzy
europejskich. To wreszcie miasto dynamicznych ludzi, którzy deklaruj¹ gotowoœæ realizacji trudnych przedsiêwziêæ.
Do tej pory w Zielonej Górze wykonano wiele powa¿nych zadañ za
pieni¹dze unijne. Do tych najwiêkszych nale¿y Centralna Oczyszczalnia
Œcieków. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia œcieków zosta³a zaprojektowana wed³ug technologii niemieckiej firmy Passavant. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 15,6 mln EUR z czego 2,3 mln ECU pochodzi³o z PHARE. Budowa oczyszczalni zosta³a w³¹czona w program inwestycyjny dla dorzecza Odry konieczny dla ochrony wód Morza Ba³tyckiego. Inwestycja ta znalaz³a siê na liœcie priorytetów w planie zagospodarowania Odry, jaki wykonano na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oczyszczalnia, oddana do eksploatacji 1 stycznia 1999 przerabia w ci¹gu doby ok. 31 000 m szeœæ. œcieków. Zosta³a tak zaprojektowana by móc w przysz³oœci obs³ugiwaæ nawet 200 tys. miasto.
Kolejnym wa¿nym zadaniem zrealizowanym przy pomocy œrodków
unijnych jest Trasa Pó³nocno-Zachodnia. Inwestycja ta jest elementem
obwodnicy miejskiej, która w znacz¹cy sposób wyeliminowa³a ruch
tranzytowy z centrum Zielonej Góry i poprawi³a bezpieczeñstwo ruchu.
Dwu-jezdniowa droga, o czterech pasach ruchu, liczy 6,6 km. Budowa
drogi zosta³a dofinansowana ze œrodków Phare kwot¹ 3,3 mln EUR.
Trasa Pó³nocno-Zachodnia jest uzupe³nieniem bardzo wa¿nego szlaku
komunikacyjnego prowadz¹cego od przejœcia granicznego w Gubinku
do centrum kraju. W tym roku budowana jest ostatnia czêœæ obwodnicy
Zielonej Góry od strony Wilkanowa.
Nie mo¿na te¿ zapominaæ o dzia³aniach zwi¹zanych z budow¹ Centrum Muzycznego Wschód-Zachód. W marcu 1998 roku, w dniu rozpoczêcia kolejnych Miêdzynarodowych Spotkañ Muzycznych Wschód —
Zachód podpisany zosta³ akt inicjuj¹cy inwestycjê. Parê miesiêcy póŸniej rozpoczê³y siê pierwsze prace budowlane. Do tej pory uzyskano
0,9 mln EUR ze œrodków Phare. Trwaj¹ dalsze starania o œrodki z pu-
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li tzw. ma³ych projektów infrastrukturalnych w ramach Programu
Wspó³pracy Przygranicznej. Jednak ju¿ dziœ w sali koncertowej na 420
miejsc odbywaj¹ siê popisy œwiatowej klasy muzyków.
Trwaj¹ równie¿ prace zwi¹zane z budow¹ kolejnego odcinka œcie¿ek
rowerowych w mieœcie i na jego obrze¿ach. W lipcu tego roku oddanych
zostanie 12 km tras rowerowych. Co roku w Zielonej Górze goszcz¹ te¿
przedstawiciele miast partnerskich z Cottbus, Verden, Soltau (Niemcy),
Nitry (S³owacja), Helmond (Holandia), L'Aquilii (W³ochy), Bistrity (Rumunia) oraz francuskiego Troyes na Winobraniu. Jest to doroczna impreza
promuj¹ca miasto, jego walory oraz mieszkañców. Forum Miast BliŸniaczych odbywaj¹ce siê tradycyjnie od 1995 r. podczas wrzeœniowych Dni
Zielonej Góry, dofinansowywane jest przez Uniê Europejsk¹ w ostatnich
latach ka¿dorazowo kwot¹ 15 tys. EUR. Jest to projekt realizowany w ramach programu Twinning, wspieraj¹cego wspó³pracê miast Unii Europejskiej i pañstw stowarzyszonych. S³u¿yæ ma przede wszystkim podnoszeniu koniunktury gospodarczej i turystycznej, wzbogacaniu kontaktów
miêdzy instytucjami i mieszkañcami zrzeszonych miast.
Jednak Zielona Góra przygotowuje siê ju¿ do akcesji z Uni¹ Europejsk¹. Trwaj¹ prace nad projektami, na które pieni¹dze pozyskiwane bêd¹ z programów unijnych. Najwiêkszym przedsiêwziêciem jest
bez w¹tpienia „Zintegrowany system kanalizacji sanitarnej dla miasta Zielona Góra oraz pó³nocnej czêœci gmin Zielona Góra i Œwidnica”, realizowany w dwóch etapach o ³¹cznej wartoœci ok. 158 mln z³,
w tym 75proc dotacji z Funduszu Spójnoœci, tj. ok. 30 mln EUR. Ponadto po wst¹pieniu do UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego miasto bêdzie siê stara³o o dofinansowanie
na: rozbudowê kompostowni odpadów, rozbudowê sortowni odpadów, budowê nowych stacji uzdatniania wody, zakup autobusów niskopodwoziowych (komunikacja miejska), rewitalizacjê starego miasta, rozbudowê MOSiR-u, uzbrojenie Miejskiej Strefy Aktywnoœci
Gospodarczej w drogi, wodê i energiê elektryczn¹.
Zielona Góra z nadziej¹ patrzy w przysz³oœæ, w kierunku Unii Europejskiej. To jej szansa na kolejne inwestycje, na miejsca pracy.
www.zielona-gora.pl
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Twórczo,
po europejsku
Ze Zbigniewem Banasikiem, Wiceprezesem Zarz¹du Spó³ki
Ciep³owniczo-Energetycznej „Jaworzno III” Sp. z o. o. rozmawia Jacek Broszkiewicz
— Byæ mo¿e mamy w redakcji du¿o
szczêœcia, ale nie zdarzy³o siê nam
w ponad dwuletnim okresie wydawania
„Euroregionów-Polska”, by szef przedsiêbiorstwa, a by³o ich ju¿ kilkudziesiêciu, na pytanie, czy obawia siê konkurencyjnego starcia z gospodark¹ UE po
naszej akcesji, odpowiedzia³ twierdz¹co. Czy w pañskim przypadku bêdzie
podobnie?
— Rozczarujê pana, ale tak. Nasza
spó³ka, szczególnie w ostatnich dziesiêciu
latach, systematycznie prowadzi³a prace
modernizacyjne sieci oraz wêz³ów ciep³owniczych.
Odrêbnym torem sz³y wysi³ki maj¹ce
na celu utworzenie
skutecznego systemu monitoringu dzia³ania
sieci
i
zdalnego
sterowania jej
prac¹. Dziœ
mo¿emy z dum¹
powiedzieæ,
¿e
w obu tych
sferach jesteœmy w czo³ówce krajowej firm
z naszej bran¿y. To oznacza, ¿e stosowanymi rozwi¹zaniami technicznymi nie odbiegamy od czo³ówki europejskiej. Z tego
w³aœnie powodu ze spokojem spogl¹damy
w przysz³oœæ, tak¿e tê unijn¹.
— Czy na podstawie pañskich s³ów
mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
zapomnieliœcie w Jaworznie o koszmarze potwornych strat ciep³a na tzw.
przesyle, co nie tylko w tym mieœcie, ale
w ca³ym kraju jeszcze w latach 80. by³o
powszechne?
— Ten koszmar ma dwojakie Ÿród³o.
Pierwsze skrzypce odgrywa tu katastrofalny stan sieci, kana³ów ciep³owniczych. Na
szczêœcie z tymi problemami radzimy sobie, a sieæ jest systematycznie odnawiana.
Aby sprecyzowaæ inn¹ przyczynê istniej¹cych strat w przesy³aniu energii cieplnej,
trzeba siêgn¹æ do historycznych ju¿ priorytetów gospodarki w minionym ustroju. Teza „Aby Polska ros³a w si³ê, a ludziom ¿y³o siê dostatniej” owocowa³a przedsiêwziêciami, w których nacisk k³adziono na rozbudowê energoch³onnego przemys³u ciê¿kiego, a w sferze spo³ecznej na budowê
wielkich osiedli mieszkaniowych, blokowisk. Takie plany powodowa³y koniecznoœæ dostosowywania do ich skali odpowiedniej infrastruktury. Pod takie wizje projektowano i realizowano przedsiêwziêcia
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ciep³ownicze. Dziœ, kiedy spó³dzielcze budownictwo mieszkaniowe na skalê kilkudziesiêciotysiêcznych osiedli nie istnieje,
a przemys³ ulega dramatycznej restrukturyzacji okazuje siê, ¿e nasze sieci s¹ przewymiarowane. Przyk³adowo, zdolnoœci
przesy³owe magistrali wynosz¹ce 150 megawatów wykorzystywane s¹ w zaledwie
dziesiêciu procentach. Tak jest w ca³ym
kraju i z tym nie da siê ju¿ nic zrobiæ, bo
wymiana rur na mniejsze œrednice zwi¹zana jest z ogromnymi nak³adami, które nie
zwróc¹ siê nawet za 50 lat. Policzyliœmy to
bardzo dok³adnie. Doszliœmy do wniosku,
¿e lepiej ju¿
z a d b a æ
o istniej¹ce
s i e c i ,
zw³aszcza
o to, by nie
pogarsza³
siê stan ich
izolacji.
Trzeba wyraŸnie podkreœliæ, ¿e
straty przesy³owe s¹
naturalnym
elementem
procesu dostarczania odbiorcom ciep³a scentralizowanego. W naszym przedsiêbiorstwie
straty na przesyle kszta³tuj¹ siê na stosunkowo niskim w stosunku do innych przedsiêbiorstw ciep³owniczych poziomie i wynosz¹ poni¿ej 10%, z czego 2-2,5% jest
zwi¹zane z przewymiarowaniem sieci
cieplnych.
— Skoro, mimo wszystko, istniej¹
nadmierne straty na przesyle, to mo¿e
dlatego
nie ma siê
co
obawiaæ konkurencji
ze strony
firm unijn y c h ?
Przecie¿
trudno za³o¿yæ, ¿e
pod bram¹
jaworznickiej S. C.
E. ustawi¹
siê kolejki
inwestorów lub chêtnych do wykupienia udzia³ów w spó³ce, która pracuje na
sieci roni¹cej ciep³o?
— I tu siê pan myli. Trzy lata temu pojawi³a siê u nas pewna francuska firma, staEUROREGIONY - POLSKA

nowi¹ca czêœæ du¿ego koncernu, który
sporo inwestuje w Polsce. Oczywiœcie
wczeœniej przeprowadzi³a bardzo dok³adn¹ analizê naszego przedsiêbiorstwa,
z której wynika³o, ¿e S. C. E. jest prowadzona wed³ug wszelkich regu³ sztuki. Propozycja przedstawiona miastu Jaworzno
i wiêkszoœciowemu w³aœcicielowi udzia³ów
S. C. E. — Elektrowni Jaworzno III S. A.,
nie zosta³a jednak¿e przyjêta. Firma ciep³ownicza — taka jak nasza S. C. E, mo¿e
byæ ³akomym k¹skiem równie¿ dla inwestora zagranicznego.
— W³aœnie. Co mog¹, po wejœciu Polski do UE, zrobiæ w bran¿y ciep³owniczej przedsiêbiorstwa z pañstw bêd¹cych ju¿ cz³onkami Unii lub z tych, które do niej wejd¹ z nami?
— Mog¹ zaproponowaæ tani¹ energiê
produkowan¹ w nowoczesnych, ekologicznych kot³owniach opalanych na przyk³ad
gazem. Koszt wyprodukowania 1 gigad¿ula energii bez przesy³u musi siê kszta³towaæ na poziomie nie ni¿szym ni¿ 30 z³. Tak
wynika z warunków fizycznych i termodynamicznych. Nasza Spó³ka Ciep³owniczo-Energetyczna jest w doœæ komfortowej sytuacji. Z jednej strony mamy przewymiarowane rury, co powoduje owe dodatkowe 22,5 procent strat na przesyle, ale z drugiej
mamy szczêœcie kupowania energii w bardzo nowoczesnym zak³adzie — Elekrociep³owni Jaworzno II, wchodz¹cej w sk³ad
Elektrowni Jaworzno III, która z kolei jest
czêœci¹ PKE S. A. „Jaworzno II” produkuje
tani¹ energiê ciepln¹, której cena wynosi
oko³o 17 z³ za gigad¿ul. Koszt przesy³u,
w zale¿noœci od taryfy to od 6,20 z³ do
12,60 z³. Jesteœmy konkurencyjni w stosunku do gazu, ale jednoczeœnie œwiadomi, ¿e depcze on nam po piêtach. Niska
cena wytwarzanej energii
cieplnej oraz
œwiadomoœæ
konkurencji
ze strony gazu powoduje
z kolei, ¿e
mieszkañcy
Jaworzna za
energiê ciepln¹
p³ac¹
mniej
ni¿
przeciêtnie na
Górnym Œl¹sku i w Zag³êbiu. Uwa¿am,
¿e decyzja Jana Kurpa, obecnie prezesa
PKE S. A., a wówczas, w latach 90 — prezesa zarz¹du Elektrowni Jaworzno III S. A.
o przejêciu i modernizacji Elektrowni Jaworzno II by³a strza³em w dziesi¹tkê.
20 kwietnia - 20 maja 2003
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— Wspomnia³ pan o modernizacji sieci ciep³owniczej. Wiadomo sk¹din¹d, ¿e jakiekolwiek prace przebiegaj¹ce w terenie musz¹ braæ pod uwagê surowe wymogi i standardy unijne. Jak ta sfera wygl¹da w przypadku Spó³ki Ciep³owniczo —
Energetycznej, któr¹ pan kieruje?
— Jesteœmy jednym z tych przedsiêbiorstw ciep³owniczych,
w których problemy zwi¹zane
z ekologi¹ maj¹ charakter marginalny. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
zasadnicze wysi³ki na tym polu
koncentruj¹ siê u producenta
energii. I pod tym wzglêdem firmy
oraz system produkcji i dostarczania energii w Jaworznie mog¹
stanowiæ wzór do naœladowania.
Dystrybuujemy i zarz¹dzamy
czyst¹, ekologiczn¹ energi¹.
Elektrownie „Jaworzno II” i „Jaworzno III” spe³niaj¹ najbardziej
wyœrubowane normy ochrony
œrodowiska.
— Czy to oznacza, ¿e tu, w Jaworznie istnieje ciep³owniczo-energetyczny raj?
— Nie mamy specjalnych powodów do narzekañ, chocia¿ s¹
dziedziny, w których jest wiele do zrobienia. Na szczêœcie bowiem
przed firm¹ tak¹ jak nasza otwieraj¹ siê mo¿liwoœci dywersyfikacji dzia³alnoœci, a wiêc jeszcze lepszego zabezpieczenia stabilnoœci przedsiêbiorstwa. Mamy swoje kot³ownie — wszystkie ekologiczne — zu¿ywaj¹ce gaz, a tak¿e dwie olejowe, równie¿ spe³niaj¹ce wszelkie normy ochrony œrodowiska.

W Jaworznie jest sporo Ÿróde³ niskiej emisji — z gospodarstw
domowych i kot³owni tradycyjnych, na przyk³ad w szko³ach. To obszar naszego zainteresowania. Chcielibyœmy wyposa¿aæ tych odbiorców w ekologiczne urz¹dzenia grzewcze i eksploatowaæ je.
Aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy Prawa Energetycznego w praktyce ustalaj¹, ¿e produkcja i przesy³ ciep³a musz¹ siê odbywaæ na
zasadach „non profit” czyli bez
generowania zysku, a tym samym bez tworzenia ekonomicznych podstaw rozwoju przedsiêbiorstwa. Zdecydowanie pogarsza to warunki dzia³ania. Mam
nadziejê, ¿e to siê rych³o zmieni.
Maj¹c tak¹ nadziejê przygl¹damy siê odnawialnym Ÿród³om
energii. Energia, która z nich pochodzi nadal jest droga, jednak
w myœl regu³ obowi¹zuj¹cych
w UE do roku 2010 Polska musi
w swym bilansie energetycznym
mieæ 7,5 procent energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych. S¹dzê, ¿e powinniœmy iœæ w tym kierunku i dlatego uwa¿nie analizujemy op³acalnoœæ upraw wierzby energetycznej. Przygl¹damy siê
dzia³aniom podejmowanym w Elektrociep³owni „Tychy”, która ju¿
teraz opala swe kot³y mieszanin¹ mia³u i zrêbków z wierzby, któr¹
w przysz³oœci planuje siê sadziæ siê na terenach pokopalnianych.
Takich terenów w Jaworznie nie brakuje. Wejœæ w biomasê by³oby
interesuj¹ce. S¹dzê, ¿e takie podejœcie doskonale mieœci siê w kanonie nowoczesnego, europejskiego myœlenia.
— Dziêkujê za rozmowê.

PRZYK£AD PARTNERA

Z Francuzami ³atwiej
— Przebudowa centrum miasta to dzisiaj najwiêksze wyzwanie dla samorz¹du Katowic. Nasze miasto partnerskie — Saint-Etienne boryka³o siê przed
laty z podobnymi problemami. Dzisiaj ta pogórnicza aglomeracja jest nie do
poznania, przyjazna i jej mieszkañcom i goœciom. Pragniemy, ¿eby Katowice
zmieni³y siê w takim samym, dobrym stylu. — powiedzia³ Józef Kocurek, wiceprezydent Katowic podczas otwarcia majowej konferencji „Spotkania europejskie. Europejska integracja Katowic”.
Stolica Œl¹ska, jak zreszt¹ wiêkszoœæ du¿ych
miast nale¿¹cych niegdyœ do zag³êbia przemys³u ciê¿kiego i wydobywczego, boryka siê dzisiaj z ogromnymi problemami bêd¹cymi pozosta³oœci¹ po niedawnej gospodarczej przesz³oœci. Zaniedbana infrastruktura podziemna, niszczona systematycznie przez wydobycie wêgla
kamiennego i dewastacja tego, co na powierzchni, nie przystaj¹ce do nowoczesnych
tendencji rozwi¹zania urbanistyczne — to tylko
nieliczne, ale za to najwa¿niejsze problemy dzisiejszych Katowic.
„Spotkania europejskie” to cykl 21 konferencji organizowanych we Francji i w Polsce przez Stowarzyszenie Francja-Polska dla Europy, których zadaniem jest koncentracja na konkretnym problemie i wspólne d¹¿enie do
jego rozwi¹zania. W Katowic skupiono siê na sposobach finansowania
przebudowy urbanistycznej centrum miasta w oparciu o doœwiadczenia Saint-Etienne i mo¿liwoœci wykorzystania funduszy europejskich. Rzecz to
nieprzypadkowa — to francuskie miasto mia³o podobne problemy z parkowaniem w centrum, liniami tramwajowymi krzy¿uj¹cymi siê w rynku, ruchem ko³owym przeszkadzaj¹cym mieszkañcom.
— Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu w Saint-Etienne dominowa³ przemys³
wydobywczy i metalurgiczny, ró¿ni³o nas od Katowic jedynie otoczenie geograficzne — nasze miasto po³o¿one jest na wzgórzach, a wasze ma szerok¹ otwart¹ przestrzeñ, która jes3t atutem. Kiedy 20 lat temu zamkniêto
ostatni¹ kopalniê pozosta³y nam w¹skie ulice, ponure fasady domów, fatalne rozwi¹zania komunikacyjne. Postanowiliœmy to zmieniæ. W pierwszej
kolejnoœci przebudowie poddano place i arterie piesze oraz drogi. Samorz¹d miasta sfinansowa³ projekt architektoniczny, ale postaraliœmy siê tak¿e o wsparcie ze œrodków Unii Europejskiej. W zale¿noœci od punktu (miejsca) budowy i modernizacji otrzymaliœmy od 20 do 50 proc. dofinansowa20 kwietnia - 20 maja 2003

nia kosztów. Oczywiœcie, zdobycie pieniêdzy z UE wymaga³o szczegó³owej
i ¿mudnej dokumentacji, ale ten wysi³ek siê op³aci³. — powiedzia³ Gilbert
Argoud, I Wicemer Saint-Etienne.
Podczas katowickiej konferencji zgromadzeni na niej prezydenci i burmistrzowie miast Górnego Œl¹ska mieli okazjê dowiedzieæ siê, jak dosz³o do
przebudowy Saint-Etienne i jakie by³y tego konsekwencje dla jego mieszkañców, w jaki sposób sfinansowano ca³y projekt, jak wykorzystano do tego celu fundusze strukturalne UE. Dyskutowano równie¿ o mo¿liwoœciach
przeniesienia na grunt katowicki, a mo¿e i polski doœwiadczeñ francuskich.
— Zaobserwowa³em, ¿e w Katowicach bardzo szanuje siê spuœciznê historyczn¹, a znam miejsca w Europie gdzie siê tak nie dzieje. To cenna postawa. Myœlê, ¿e ze wzglêdu na star¹, zabytkow¹ architekturê renowacjê
i modernizacjê, zw³aszcza centrum, trzeba przeprowadzaæ punktowo,
kwarta³ami, a nie globalnie. Myœlê, ¿e podj¹³bym siê wykonania projektu takiej przebudowy. — powiedzia³ architekt Gilles Michelou.
Oprócz problemów urbanistycznych Katowic, podczas konferencji poruszone zosta³y tak¿e sprawy Unii Europejskiej. Prof. Genowefa Grabowska — senator RP wyg³osi³a wyk³ad nt. traktatu europejskiego, René Andre — deputowany Parlamentu Francuskiego mówi³ o sposobach pomyœlnego zjednoczenia Europy i zbudowania jej politycznej jednoœci, zaœ Micha³ Czarski — marsza³ek woj. œl¹skiego zaprezentowa³ oczekiwania regionu zwi¹zane z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej.
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ZnaleŸæ sw¹ drogê

do Europy
N

ajwa¿niejszym ze strategicznych celów okreœlaj¹cych przysz³oœæ miasta jest utrzymanie i rozwój jego leczniczo-uzdrowiskowego i turystycznego charakteru. Chcemy tworzyæ sprzyjaj¹cy
klimat dla przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w tych sektorach. Dominuje nadal
Przedsiêbiorstwo Uzdrowiskowe grupuj¹ce obecnie Zak³ad Przyrodoleczniczy, Sanatorium i dwie
„piramidy”, czyli domy wypoczynkowo — sanatoryjne, oraz trzeci¹, która jest w trakcie prywatyzacji,
w obecnej chwili skomercjalizowana, jednoosobowa spó³ka skarbu pañstwa w trakcie przekszta³cenia. Trwa proces prywatyzacji bogatej bazy, jaka tu
powsta³a w latach 70. i 80. wiêkszoœæ „piramid” —
zwykle s¹ to obiekty sanatoryjne, jest rêkach prywatnych, podobnie zreszt¹, jak pozosta³e obiekty
hotelowe. Konkurencja panuj¹ca pomiêdzy w³aœcicielami tych obiektów owocuje bardzo zró¿nicowan¹ ofert¹ us³ug rehabilitacyjnych, leczniczych i sanatoryjnych. Zyskuj¹ na tym kuracjusze i pacjenci,
korzysta równie¿ miasto, które rocznie odwiedzane
jest przez prawie milion goœci. Nie ukrywam, ¿e taki stan rzeczy bardzo cieszy w³adze samorz¹dowe Ustronia, które w³aœnie
w rozwoju sektora sanatoryjnego i turystycznego widz¹ najwiêksze szanse
rozwojowe. Dlatego te¿ staramy siê i bêdziemy to czyniæ nadal, tworzyæ
sprzyjaj¹cy klimat i okazywaæ przychylnoœæ powa¿nym inwestorom, którzy

zechc¹ przy³¹czyæ siê do budowania renomy Ustronia jako jednego z najlepszych polskich uzdrowisk.
Uzdrowisko w Ustroniu funkcjonuje w oparciu stabilny system gwarantowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i prywatne sanatoria, oczywiœcie
tak¿e przez wspomnian¹ przeze mnie wczeœniej
spó³kê skarbu pañstwa. Ten kompleks to bardzo
powa¿ny atut Ustronia, daj¹cy pracê setkom
mieszkañców miasta. Coraz czêœciej przybywaj¹
do nas kuracjusze zagraniczni skuszeni znakomitym poziomem us³ug, czêsto przewy¿szaj¹cym
to, z czym mog¹ siê spotkaæ na Zachodzie Europy, i, oczywiœcie, ni¿szymi ni¿ tam cenami. Ustroñ
z ka¿dym dniem coraz silniej zaznacza swoj¹ pozycjê nie tylko na sanatoryjno — turystycznej mapie Polski, ale ju¿ ca³ej Europy. W naszym przypadku to nie my wchodzimy do Europy, lecz ona
przychodzi do nas. Coraz liczniej. Zapraszam zatem wszystkich do Ustronia — wrót do Beskidów.
Odwiedzin w naszym mieœcie — uzdrowisku
z pewnoœci¹ nikt nie bêdzie ¿a³owa³. Szerzej o walorach i atrakcjach
ustronia poinformujemy czytelników „Euroregionów-Polska” w nastêpnym
wydaniu. Zatem — do zobaczenia!
Ireneusz Szarzec, Burmistrz Ustronia

W ierzymy w aktywnoœæ
mieszkañców
Rozmowa z JERZYM ŒWI¥TKIEM, prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego
– Które elementy, wed³ug pana, bêd¹ mia³y wp³yw na pozycjê
Ostrowa w Unii Europejskiej?
– O naszej pozycji zadecyduje wiele czynników. Jednym z nich jest oczywiœcie potencja³ gospodarczy czyli liczba, wielkoœæ i ró¿norodnoœæ dzia³aj¹cych firm i przedsiêbiorstw. Równie istotna bêdzie jakoœæ rynku pracy. We wszystkich tych dziedzinach
Ostrów Wielkopolski ma ugruntowan¹ pozycjê. Nie mo¿emy tak¿e zapominaæ o ci¹g³ym
podnoszeniu wiedzy na temat Unii. Referendum traktujemy nie jako koniec, ale pocz¹tek
tych dzia³añ edukacyjnych.
Przez wiele lat o pozycji miasta decydowa³a aktywnoœci mieszkañców, poszukiwanie nowych rynków i nisz. Jestem przekonany, ¿e tak¿e po wst¹pieniu do Unii nasi mieszkañcy bêd¹ potrafili wykorzystaæ te szanse. Chcemy wejœæ do Unii
jako miasto ludzi otwartych na nowe idee i rozwi¹zania, ale dumnych ze
swojej 600-letniej historii, tradycji i kultury.
– Jakie atuty w regionie posiada Ostrów Wielkopolski?
– Ostrów Wielkopolski jest 75-tysiêcznym oœrodkiem, stolic¹ i naturalnym centrum powiatu ostrowskiego. Dla mieszkañców powiatu jest miejscem podejmowania nauki, pracy zawodowej, ale tak¿e handlu, dostêpu
do instytucji kultury oraz urzêdów i instytucji. Myœl¹c o rozwoju miasta
w przysz³oœci oraz unijnym wsparciu dla inicjatyw regionalnych staramy siê
tak¿e zaktywizowaæ wspó³pracê z Kaliszem i s¹siednimi samorz¹dami.
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Wierzê, ¿e region Ostrowsko-Kaliski, dziêki wspólnej promocji pod has³em
Ostrów-Kalisz OK!, oraz swojemu potencja³owi gospodarczemu bêdzie
atrakcyjny dla inwestorów i partnerów zagranicznych.
– Na realizacjê których projektów liczy
pan w zwi¹zku z integracj¹?
– Mamy wiele pomys³ów i rozwi¹zañ, przy
realizacji których liczymy na œrodki unijne.
Jednym z nich jest gospodarcze wykorzystanie lotniska Aeroklubu Ostrowskiego. Perspektywy rozwoju transportu lotniczego oraz
wykorzystanie przez s¹siednie oœrodki stwarza du¿e szanse rozwoju. Chcemy tak¿e
usprawniæ po³¹czenia drogowe oraz uatrakcyjniaæ ofertê wypoczynku. Wierzymy, ¿e
dzia³ania te wsparte œrodkami unijnymi w po³¹czeniu z utworzeniem Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci i systemem ulg podatkowych przyczyni¹
siê do powstawania nowych inwestycji i tym samym tworzenia nowych miejsc
pracy. Zapraszam do zapoznania siê ze szczegó³ow¹ ofert¹ miasta.
Dziêkujê za rozmowê
Urz¹d Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstañców Wielkopolskich 18

www. ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

tel. (062) 736-63-41, fax (062) 736-64-07
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USTROÑ: TRANSATLANTYCKIE KONTAKTY MEDYCZNE
Rozmowa z dr. hab. n. med. Paw³em Buszmanem, prezesem Zarz¹du Polsko-Amerykañskich Klinik
Serca, I Oddzia³ Kardiologiczno-Angiologiczny American Heart of Poland Sp. z o. o
i dr. n. med. Zbigniewem Czy¿em, wiceprezesem Zarz¹du
— Wspó³praca polsko — amerykañska w dziedzinie medycyny
ma ju¿ dawne, siêgaj¹ce wielu dziesi¹tków lat, tradycje. Placówka
kardiologiczno- angiologiczna, która powsta³a przesz³o dwa lata
temu w Ustroniu, jest dowodem na to, ¿e wspó³dzia³anie przynosi znakomite rezultaty. Sk¹d wzi¹³ siê ten pomys³?

— P. Buszman: Nak³uwamy têtnice obwodowe i wprowadzamy system cewników, które pozwalaj¹ poszerzyæ i udro¿niæ naczynia. Mo¿emy t¹ drog¹ wprowadziæ stenty dla rozszerzenia naczyñ. S¹ to metalowe siateczki, które podtrzymuj¹ œcianki naczynia. Te metody coraz
czêœciej wchodz¹ do praktyki klinicznej. Jesteœmy pionierami w Polsce

Cewnik wypiera skalpel
- P. Buszman: Moj¹ osobist¹ motywacj¹ do
powstania spó³ki by³a wielka frustracja wyp³ywaj¹ca z trudnoœci we wprowadzaniu nowoczesnych metod leczniczych w szpitalach publicznych. Celem przedsiêwziêcia, które wykrystalizowa³o siê podczas spotkañ i kongresów w USA jest wdra¿anie nowych metod
leczniczych, przekazywanie wiedzy i doœwiadczeñ, a tak¿e kszta³cenie lekarzy. Poprzez kontakty w USA, naukowcy stamt¹d
nas tak¿e odwiedzaj¹, uzyskujemy wiedzê
o najnowszych œwiatowych osi¹gniêciach w dziedzinie, jak¹ siê zajmujemy czyli w diagnostyce i leczeniu chorób serca i naczyñ niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. Tak¿e i u nas w kraju prowadzi siê
badania, w których te¿ mamy swój znacz¹cy udzia³. Nie chwal¹c siê,
jesteœmy na œwiatowym topie.
— A wiêc spó³ka polsko- amerykañska. Jak ona funkcjonuje?
— Z. Czy¿: 75 proc. jest polskiego kapita³u, 25 proc. amerykañskiego. Trzech wspólników to Amerykanie, reszta to Polacy. Nasze medyczne us³ugi oprócz nowatorstwa i wysokiej skutecznoœci maj¹ tak¿e
inny niezwyk³y walor. S¹ po prostu relatywnie tanie. W porównaniu
z zabiegiem w Zachodniej Europie proporcja ceny kszta³tuje siê jak
1 do 5 czy 1 do 10. W USA koszty wahaj¹ siê od 5 tys. dolarów do 25
tys. dolarów. Tak¿e w stosunku do du¿ych pañstwowych szpitali jesteœmy bardzo konkurencyjni. To siê nie wszystkim podoba, ale potrafimy
leczyæ na pewno nie gorzej i za bardziej rozs¹dne kwoty.
— Co roku odwiedza Wasz¹ klinikê w Ustroniu oko³o 1800 osób
pochodz¹cych z ca³ej Polski, g³ównie jednak z woj. œl¹skiego, kierowanych przede wszystkim
przez dotychczasowe Kasy Chorych, obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia. Do koñca roku zamierzacie otworzyæ podobn¹ placówkê w Bielsku- Bia³ej. Przed
drzwiami kliniki ustawia siê kolejka pacjentów, oczekuj¹cych
na Wasz¹ pomoc. Sk¹d bierze siê
taka popularnoœæ?
— P. Buszman: Zapewne ze skutecznoœci metod leczniczych jakie
stosujemy. W ostatnich kilkunastu
latach dokona³ siê wielki postêp
w leczeniu niechiurgicznym choroby wieñcowej oraz mia¿d¿ycy têtnic
obwodowych. Wykonujemy zabiegi
przezskórne zwê¿onych têtnic wieñcowych, szyjnych, nerkowych, biodrowych i têtnic koñczyn dolnych. Zwê¿enie têtnic wieñcowych grozi
chorob¹ wieñcow¹, a jej zamkniêcie wywo³uje zawa³ serca, skutkiem
zamkniêcia têtnicy szyjnej jest udar mózgu i ciê¿kie kalectwo, zwê¿enie têtnic nerkowych powoduje nadciœnienie i niewydolnoœæ nerek, natomiast zablokowanie têtnic koñczyn dolnych wywo³uje bóle koñczyn,
co w skrajnych przypadkach grozi nawet amputacj¹. Konsekwencje
mia¿d¿ycy s¹ wiêc bardzo powa¿ne i rozleg³e.
— Ale gdy pacjent trafi do Was odpowiednio wczeœnie mo¿na
temu zapobiec przez poszerzanie i udro¿nianie têtnic zmienionych mia¿d¿ycowo. W jaki sposób to Pañstwo robicie?
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w poszerzaniu têtnic szyjnych. W 1997 roku wykona³em pierwszy tego
typu zabieg w kraju. Robimy tak¿e unikalne zabiegi jednoczasowego
poszerzania têtnic wieñcowych i têtnic obwodowych. Pacjent musia³by
normalnie przejœæ dwie lub trzy ciê¿kie operacje chirurgiczne na sercu,
têtnicach szyjnych czy te¿ wszczepienia by- passów do têtnic biodrowych i udowych. Przy pomocy naszych metod
mo¿emy wykonaæ te wszystkie zabiegi jednoczasowo w ci¹gu jedno lub dwudniowego pobytu pacjenta w klinice. Takie zabiegi w ten
sposób wykonujemy w Polsce tylko my.
— Prymusów nikt nie lubi, zw³aszcza
tych którzy odbieraj¹ nam chleb- mówi¹
kardiochirurdzy, bowiem metody przezskórne ciesz¹ siê coraz wiêkszym powodzeniem, czyli cewnik wypiera skalpel. Co
Panowie na to...
— Z. Czy¿: Rzeczywiœcie mamy w zwi¹zku z tym opozycjê w œwiecie medycznym, bo chirurdzy naczyniowi chc¹ nieraz zablokowaæ nasze dzia³ania, ograniczyæ mo¿liwoœci zakontraktowania pacjentów
z Kas Chorych. Ale pacjentów starczy dla wszystkich, tak wielu jest
przecie¿ cierpi¹cych. Konflikty na tym tle wystêpuj¹ nie tylko w Polsce,
w USA dzia³a nawet specjalne lobby na rzecz tradycyjnych metod leczenia.
— Ju¿ nied³ugo Unia Europejska zastuka do naszych drzwi.
Czy zmieni to rytm dzia³alnoœci Waszej placówki?
- P. Buszman: Bêdziemy mogli liczyæ na pacjentów z krajów, gdzie
d³ugo czeka siê na tego typu zabiegi. Nale¿y do nich Wielka Brytania.
Byæ mo¿e pacjenci stamt¹d zawitaj¹ do nas. Mo¿emy siê tak¿e spodziewaæ pacjentów z USA. Tam
nie wszyscy s¹ ubezpieczeni.
Prawdopodobnie nie przyjad¹ do
nas chorzy z Niemiec, Francji
i Austrii. W tych pañstwach opieka zdrowotna jest bardzo dobra.
— Czy nasza s³u¿ba zdrowia
jest przygotowana do wejœcia
Polski do Unii Europejskiej?
- P. Buszman: Zupe³nie nie.
Brak funduszy w ca³ym systemie
ochrony zdrowia spowoduje, ¿e
pacjenci d³ugo bêd¹ czekali na
zabiegi. Mo¿e siê to skoñczyæ
tym, ¿e wielu z nich bêdzie wyje¿d¿a³o na leczenie zagranicê,
za co bêdzie musia³ zap³aciæ
NFZ. Wbrew powszechnie g³oszonym opiniom mamy zbyt ma³o lekarzy i pielêgniarek w kraju w stosunku do spo³ecznych potrzeb, w dodatku s¹ oni kiepsko op³acani i od lat ponosz¹ koszty bezustannych reform s³u¿by zdrowia. Natomiast na Zachodzie odczuwalny jest du¿y
brak personelu medycznego. Znajdzie tam zatrudnienie ka¿dy fachowiec znaj¹cy jêzyk. Jest wiêc bardzo prawdopodobne, ¿e gdy staniemy siê cz³onkiem Unii, wielu œwietnych lekarzy i pielêgniarek, natychmiast wyjedzie tam do pracy. Bêdzie to niepowetowana strata dla Polski.
— Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³: Jacek Dubiel
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Szanse i zagro¿enia
Ocena szans MSP na Unijnym Rynku jest w silniejszym stopniu ni¿ ocena zagro¿eñ zwi¹zana z ogólnym kontekstem narodowym. Na jego znaczenie wskazuj¹ doœwiadczenia UE, z których wynika, ¿e jednolity rynek wywiera odmienny wp³yw na sektor MSP dzia³aj¹ce w krajach
mniej i bardziej rozwiniêtych. Sektor ten w krajach wysoko rozwiniêtych by³ w momencie ich
integracji znacznie nowoczeœniejszy, natomiast w przypadku krajów s³abiej rozwiniêtych —
tak jak jest w naszej sytuacji — proces integracji wymaga g³êbszej restrukturyzacji i modernizacji przemys³u i przedsiêbiorstw, albo powstania i rozwoju nowych i nowoczesnych ga³êzi
przemys³u tzw. wysokiej techniki.
sektorze MSP te ró¿nice s¹ szczególnie
widoczne, gdy¿ odzwierciedlaj¹ ró¿norodnoœæ ról jakie ten sektor odgrywa
w gospodarkach ró¿nych krajów. Ró¿nice w otoczeniu Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw wp³ywaj¹ tak¿e na ich konkurencyjnoœæ. Dlatego jedn¹ z mo¿liwoœci oceny szans stoj¹cych przed polskimi MSP
jest przyjrzenie siê doœwiadczeniom obecnych krajów UE w zakresie kszta³towania takich czynników
ich aktywnoœci, jak wzrost obrotów, zatrudnienia,
eksportu, a nastêpnie skorygowanie tych doœwiadczeñ o s³abe i mocne strony sektora MSP.

W

Wzrost eksportu
Przyjmuje siê, ¿e dla oko³o 25% unijnych MSP
efektem powstania jednolitego rynku by³ wzrost
udzia³u eksportu w ogólnych obrotach firmy. Na
wzrost aktywnoœci eksportowej wp³yw mia³y zarówno
wspomniane wczeœniej efekty natychmiastowe jak
i efekty póŸniejsze. Dotyczy do zw³aszcza wzrostu
miêdzynarodowych kontaktów gospodarczych, które
s¹ silnie skorelowane ze wzrostem eksportu i wzrostem konkurencji miêdzynarodowej w latach 90. Na
wzrost aktywnoœci eksportowej pozytywny wp³yw
mia³a tak¿e kooperacja miêdzynarodowa. W krajach

Wzrost obrotów
Na wzrost obrotów rynek unijny wp³ywa g³ównie
dziêki usuwaniu barier fiskalnych i handlowych.
Przed Polsk¹ w krajach przystêpuj¹cych do Unii
z dostêpu do wspólnego rynku najbardziej korzysta³y przedsiêbiorstwa, które wczeœniej przygotowa³y
strategie uwzglêdniaj¹ce funkcjonowanie na rynku
europejskim. Nale¿a³y do nich zw³aszcza strategie
oparte na jakoœci, nowych technologiach i us³ugach
zorientowanych na klienta. W przedsiêbiorstwach
tych zaobserwowano wyraŸny wzrost obrotów. Firmy podejmuj¹ce strategie minimalizacji kosztów pozostawa³y znacznie w tyle jeœli chodzi o wzrost obrotów, a ich tempo rozwoju wyraŸnie s³ab³o. Bior¹c
pod uwagê polski sektor MSP mo¿na za³o¿yæ, ¿e
wiêkszoœæ z nich w momencie integracji zwiêkszy
swoje obroty, a sprzyjaæ temu bêdzie d¹¿enie do
osi¹gania wzrostu gospodarczego. Przeciwdzia³aæ
wzrostowi obrotów mo¿e m.in.:
● wysoki stopieñ uzale¿nienia od rynku lokalnego,
● przestarza³y park maszynowy i technologiczny,
i niska aktywnoœæ eksportowa polskich MSP,
● niski stopieñ powi¹zañ kooperacyjnych z firmami zagranicznymi.

Wzrost zatrudnienia
unijnych okaza³¹ siê ona szczególnie wa¿n¹ szans¹
dla bardzo ma³ych przedsiêbiorstw. Du¿¹ rolê w zdynamizowaniu dzia³alnoœci eksportowej odegra³y tak¿e
inwestycje bezpoœrednie i utworzenie zagranicznych
oddzia³ów. Moje obserwacje sektora polskich MSP
wskazuj¹ na mo¿liwoœæ wyst¹pienia podobnego efektu w Polsce. Barier¹ mo¿e byæ dotychczasowy charakter dzia³alnoœci eksportowej, która w zasadzie jest
sporadyczna nie zaœ regularna ze wzglêdu na s³aby
rozwój miêdzynarodowych kontaktów gospodarczych
oraz niekonkurencyjnoœci towarów. Barier¹ wzrostu
eksportu mo¿e okazaæ siê tak¿e przeciêtna wielkoœæ
polskiej firmy. Istnieje pozytywna zale¿noœæ pomiêdzy
wielkoœci¹ firmy, a jej aktywnoœci¹ eksportow¹.
W Polsce zdecydowanie silniej ni¿ w krajach UE dominuj¹ mikroprzedsiêbiorstwa i to jest jedna z najs³abszych stron sektora w kontekœcie rozwoju dzia³alnoœci eksportowej.
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Czynnikiem w znacznej mierze wp³ywaj¹cym na
wzrost zatrudnienia jest wzrost obrotów. W badaniach przeprowadzonych na terenie UE stwierdzono, ¿e:
● usuniêcie barier technicznych wp³ywa dodatnio
na wzrost zatrudnienia w przemyœle i budownictwie,
● usuniêcie barier fizycznych wp³ywa dodatnio
na wzrost zatrudnienia w najmniejszych przedsiêbiorstwach,
● likwidacja barier fiskalnych ma pozytywny
wp³yw na wzrost zatrudnienia w firmach wiêkszych.
Stwierdzono, ¿e 1% wzrost obrotów w okresie
1994–96 r. spowodowa³ wzrost zatrudnienia o ok.
0,5%. W naszym przypadku silna zale¿noœæ miêdzy
wzrostem obrotów, a wzrostem zatrudnienia rokuje
w tym wzglêdzie dla Polskich MSP korzystn¹ sytuacjê

EUROREGIONY - POLSKA

po integracji z UE. Szans¹ dla polskich MSP bêdzie
równie¿ mo¿liwoœæ korzystania ze œrodków funduszy
strukturalnych i innych form pomocy na tych samych
zasadach jak odpowiednie firmy z UE. Poniewa¿ zakres tych pomocy jest obecnie w Unii zdecydowanie
wiêkszy ni¿ w Polsce, bêdzie to w zasadzie wyrównanie szans polskich i unijnych przedsiêbiorstw.
Technika i technologia
Istotn¹ zmian¹ w dzia³alnoœci gospodarczej
w Polsce w ci¹gu ostatnich 10 lat by³o znaczne podniesienie poziomu wyposa¿enia technicznego oraz
stosowanych technik i technologii. Zjawisko dotyczy³o to zarówno firm du¿ych jak i sektora MSP. Jego zasadnicz¹ przyczyn¹ by³o otwarcie siê polskiej
gospodarki na œwiat. Zdobyte doœwiadczenia sprawi³y, ¿e oczekiwane zwiêkszenie liczby kontaktów
gospodarczych z partnerami z Unii Europejskiej jest
postrzegane jako szansa na dalszy rozwój technologiczny. Wed³ug Instytutu Badañ nad Demokracj¹
i Przedsiêbiorstwem Prywatnym wiêkszoœæ badanych MSP twierdzi, ¿e po integracji najbardziej podniesie siê poziom jakoœci wyrobów (81,31% badanych), nastêpnie zwiêkszy siê poziom obs³ugi nowoczesnych technologii (80,77% badanych) oraz
wzrosn¹ umiejêtnoœci techniczne kadr (78,85% badanych).
Widmo konkurencji
Jednym z g³ównych Ÿróde³ zagro¿eñ jest przewidywany wzrost konkurencji na rynku krajowym
i zmiany wynikaj¹ce z koniecznoœci dostosowania
polskich norm i standardów przyjêtych w Unii.
Wszystkie przedsiêbiorstwa, nawet te, które obs³uguj¹ wy³¹cznie rynek krajowy, po integracji musz¹
spe³niaæ normy unijne. Zagro¿enie i jego konsekwencje, jakie odczuj¹ poszczególne MSP, zale¿eæ
bêdzie w znacznej mierze od dzia³u i ga³êzi gospodarki, w której dzia³aj¹, a szczególnie od obecnego
poziomu przedsiêbiorstw operuj¹cych w obrêbie danej ga³êzi i stopnia, w jakim ga³¹Ÿ ta bêdzie dotkniêta zmianami spowodowanymi ujednoliceniem nowych standardów. Z tego punktu widzenia sektory
gospodarki mo¿na podzieliæ na bardziej i mniej
wra¿liwe na skutki integracji. Przyk³adem sektora
wra¿liwego jest bran¿a spo¿ywcza. Przyk³adem
mniej wra¿liwego — bran¿a komputerowa.
•ród³em zagro¿eñ dla MSP mog¹ byæ:
● rozdrobnienie polskich organizacji otoczenia
biznesu,
● obni¿enie stopy zysku,
● wykupienie najwa¿niejszych polskich sieci dystrybucyjnych przez zachodni kapita³,
● zmniejszenie sprzeda¿y ze wzglêdu na wzrost
konkurencji,
● wzrost przewagi wiêkszych przedsiêbiorstw
nad ma³ymi i œrednimi,
● zmniejszenie udzia³u w rynku przez firmê,
● odp³yw dochodów do krajów objêtych najni¿szymi podatkami w UE,
● wzrost uzale¿nienia od banków z UE.
W ocenie polskich przedsiêbiorców
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mog¹
niekorzystnie wp³yn¹æ na efektywnoœæ i skalê prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Polscy przedsiêbiorcy obawiaj¹ siê wzrostu przewagi wielkich przedsiêbiorstw nad MSP, wprowadzania cen dumpingowych oraz wzrostu niekorzystnego uzale¿nienia Polski od eurobiurokracji. Podczas badania opinii przedsiêbiorców pod k¹tem otoczenia makroekonomicznego na pytanie: „Czy zagro¿enie to dotyczy pana (–i)
przedsiêbiorstwa” na „tak” odpowiedzia³o 60,32% badanych.
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Za najwiêksze zagro¿enie wynikaj¹ce z integracji, zwi¹zane z efektywnoœci¹ gospodarowania, uznali zmniejszenie udzia³u firmy na rynku, spadek stopy zysku lub wrêcz
nieop³acalnoœæ dzia³alnoœci (57,04% badanych).
Postrzegane przez przedsiêbiorców zagro¿enia,
które mog¹ wyst¹piæ po unifikacji zwi¹zane z rynkiem pracy koncentruj¹ siê na dwóch obszarach:
mo¿liwoœci wzrostu kosztów pracy i obci¹¿eñ socjalnych oraz trudnoœci w pozyskiwaniu kadry pracowniczej, co w za³o¿eniu mo¿e byæ zwi¹zane
z przechodzeniem wysoko wykwalifikowanych fachowców do krajów UE (38,71% badanych). Uzyskane wyniki wskazuj¹, i¿ poza groŸb¹ szybkiego
wzrostu kosztów pracy pozosta³e potencjalne zagro¿enia traktowane s¹ przez przedsiêbiorców sektora MSP jako maj¹cych mniejsze znaczenie.
W sferze techniki i technologii przedsiêbiorcy obawiaj¹ siê, ¿e niedostateczne umiejêtnoœci i kwalifikacje swo-

ich pracowników uniemo¿liwi¹ osi¹gniêcie jakoœci (standardów) porównywalnej z jakoœci¹ konkurentów z krajów
UE. Poza tym przewiduje siê, ¿e polskie MSP bêd¹ mia³y trudnoœci w uzyskaniu odpowiednich œwiadectw, certyfikatów i akturyzacji do dzia³ania na obszarze UE.
Jak wynika z badañ Instytutu Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym, przedsiêbiorcy widz¹ wiêksze zagro¿enie dotycz¹ce techniki
i technologii ni¿ w zakresie czynnika ludzkiego. Ponad po³owa badanych twierdzi³a te¿, ¿e zagro¿enia
w zakresie techniki i technologii nie dotycz¹ ich firm.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e zagro¿enia zwi¹zane
z technik¹ i technologi¹ nie bêd¹ odgrywa³y zasadniczej roli po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej.
Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ ma charakter uporz¹dkowany i trwa wiele lat. Przedsiêbiorstwa stopniowo, poprzez kolejne kroki zmierzaj¹ce do
wzajemnego otwarcia rynków, s¹ przygotowane do

Œwiêto targów
W ostatnich latach szybko rozwijaj¹c¹ siê grup¹ instrumentów komunikacji
marketingowej jest promocja uzupe³niaj¹ca, zwana te¿ promocj¹ dodatkow¹ lub
promocj¹ sprzeda¿y (od ang. sales promotion). Jest ona terminem stanowi¹cym zbiorcze okreœlenie dla ró¿nych instrumentów, nie mieszcz¹cych siê w ramach innych œrodków komunikowania siê przedsiêbiorstwa z rynkiem. Jednym
z tych instrumentów s¹ targi. Interesuj¹ce jest, ¿e s³owo targ wywodz¹ce siê z ³aciñskiego feria, feriae — œwiêto (st¹d w jêzyku francuskim — foire, w³oskim fiera, hiszpañskim — feria, portugalskim — feira, a tak¿e w angielskim — the fair,
niemieckim — die Messe), tylko w jêzyku polskim pochodzi od czasownika targowaæ siê i oznacza d¹¿noœæ — drog¹ przekonuj¹cej rozmowy — do mo¿liwie
najkorzystniejszego uzyskania czegoœ, co stanowi przedmiot po¿¹dania.
Jako miejsce wymiany towarów targi by³y jednym z najstarszych instrumentów handlu w dziejach ludzkoœci. Polska ma wielowiekowe tradycje organizowania spotkañ targowych. Na ten fakt z³o¿y³y siê œredniowieczne zwi¹zki handlowe ziem polskich z Zachodem, a tak¿e przez wieki sprawowanie funkcji tranzytowych dla handlu wschodniego.
Poprzez wieki przy ci¹g³ym funkcjonalnym i organizacyjnym przystosowaniu do zmieniaj¹cych siê potrzeb i kierunków wymiany uleg³y one rewolucyjnym przeobra¿eniom
w swych formach. Wielokrotnie przeto modyfikowano definicjê targów, zawsze podkreœlaj¹c jednak, ¿e s¹ imprezami odbywaj¹cymi siê z regu³y w tym samym miejscu, cyklicznie, na terenach do tego przystosowanych jako oœrodek wymiany informacji.
Podstawowymi funkcjami jakie spe³niaj¹ targi s¹ funkcje kreatora rynku (wymiany), informacyjne, komunikacji i kontaktów bezpoœrednich. Coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ funkcje komunikacji i kontaktów bezpoœrednich, gdy¿ targi gromadz¹ w jednym czasie i miejscu ogromn¹ liczbê ludzi, których ³¹cz¹ wspólne zainteresowania i d¹¿enia. Powstaje w ten sposób idealna sytuacja do przekazania informacji o firmie i jej wyrobach, do pozyskania informacji na temat konkurentów, klientów i ogólnej sytuacji panuj¹cej w bran¿y oraz do nawi¹zania nowych, umocnienia
starych i odnowienia zerwanych kontaktów. Najbardziej intryguj¹cym aspektem targów jest zachowanie siê konkurencji. Dla konkuruj¹cych ze sob¹ przedsiêbiorstw
targi to dobrowolna konfrontacja, okazja do analizy mocnych i s³abych stron konkurencji, a zarazem mo¿liwoœæ pozyskania rzetelnego materia³u do oceny w³asnej pozycji na rynku i dostarczenia przes³anek do modernizowania i rozwoju firmy.
Transformacja polskiej gospodarki, jaka ma miejsce od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych i nag³y wybuch inicjatyw gospodarczych przedsiêbiorstw, spowodowa³y zwrócenie
uwagi na mo¿liwoœæ ich wspomagania przez targi. Prowadzone badania nad sposobami komunikacji marketingowej firm dowodz¹, i¿ uczestnictwo w targach nabiera coraz
wiêkszego znaczenia w pakiecie narzêdzi promocyjnych. Przy tym wyraŸnie obserwowano wprost proporcjonaln¹ zale¿noœæ miêdzy rang¹ omawianego instrumentu
a wielkoœci¹ badanej firmy. Zazwyczaj w firmach nie istnieje oddzielna strategia targowa o rozbudowanej strukturze. Je¿eli w zakresie promocji podjêta zostaje decyzja o wykorzystaniu instrumentu targów do osi¹gniêcia okreœlonych celów rynkowych, wówczas strategia targowa polega na selekcji wydarzeñ, w których przedsiêbiorstwo ma uczestniczyæ oraz wyborze sposobu realizacji przedsiêwziêcia jakim
jest uczestnictwo w targach. Elementami niezbêdnymi do prawid³owego przygotowania udzia³u w targach s¹: okreœlenie celów udzia³u w targach, wybór imprezy
oraz organizacja udzia³u w targach (miêdzy innymi wyraŸne zaadresowanie stoiska
do zwiedzaj¹cych, w³aœciwa organizacja pracy na stoisku, zapewnienie w³aœciwej
reklamy i public relations, staranne opracowanie wyników targów).
Dok³adne sformu³owanie celów uczestnictwa w targach umo¿liwia ocenê powodzenia przedsiêwziêcia i jego efektów promocyjnych. Œwiatowe poradniki targowe
sformu³owa³y katalog celów, jakim ma s³u¿yæ uczestnictwo w targach. Obejmuj¹
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podjêcia konkurencji z firmami europejskimi. Pewna
integracja z UE mo¿e byæ dla firm zarówno szans¹
znacznie szybszego rozwoju, a przez to ich nowoczesnoœci jak i zagra¿aæ zdecydowanym pogorszeniem
dotychczasowych wyników. Potencjalne korzyœci to
przede wszystkim wzrost wielkoœci rynku, ³atwiejszy
dostêp do nowoczesnych technologii i wiedzy, wy¿sza jakoœæ us³ug dla przedsiêbiorstw spowodowana
wzrostem konkurencji, takie same jak w przypadku
firm unijnych zasady korzystania z pomocy publicznej. Najwa¿niejsze zagro¿enia wi¹¿¹ siê z koniecznoœci¹ ponoszenia kosztów dostosowawczych oraz
wzrostem konkurencji ze strony silniejszych firm zachodnich. St¹d te¿ wspólny rynek wydaje siê byæ
szans¹ dla przedsiêbiorstw, które poprzez integracjê
mog¹ staæ siê silne i zaawansowane technologicznie.
Opr. AS

one: ● Cele ogólne (nadrzêdne), jak: poznanie rynków lub poszukiwanie luk rynkowych, sprawdzenie
konkurencyjnoœci, rozpoznanie szans eksportowych,
orientacja w sytuacji bran¿y, zbieranie i wymiana doœwiadczeñ, poszukiwanie kooperantów, poznanie
trendów rozwojowych, poznanie konkurentów, powiêkszenie rynku zbytu. ● Cele informacyjno-komunikacyjne, do których zalicza siê: rozszerzenie osobistych kontaktów, poznanie potencjalnych odbiorców,
szersza prezentacja firmy, poprawienie skutecznoœci
reklamowej, uzupe³nienie wiedzy o odbiorcach, dyskusje z odbiorcami o walorach i mankamentach firmy,
pog³êbienie istniej¹cych stosunków handlowych, zebranie nowych informacji o rynku, odnowienie i nawi¹zanie kontaktów z pras¹. ● Cele w zakresie produktu: przedstawienie prototypów i sonda¿ rynku, prezentacja nowych generacji produktu, przeprowadzenie testu na akceptacjê nowego asortymentu. ● Cele w zakresie cen
i warunków sprzeda¿y: sondowanie mo¿liwoœci cenowych, konfrontacja z celami
i warunkami konkurencji, orientacja w œwiadczeniach promocyjnych i serwisowych.
● Cele w zakresie dystrybucji: rozbudowa sieci dystrybucyjnej, eliminowanie zbêdnych szczebli handlowych, poszukiwanie akwizytorów i przedstawicieli.
Nie jest mo¿liwe, aby jedne targi mog³y s³u¿yæ realizacji wszystkich celów, dlatego nale¿y skoncentrowaæ siê na kilku jasno sprecyzowanych. Planuj¹c uczestnictwo
w targach przedsiêbiorstwo powinno zdobyæ wiele informacji o nich, dotycz¹cych typu, zakresu tematycznego, zainteresowania nimi wystawców i zwiedzaj¹cych w poprzednich edycjach oraz ewentualnych kosztów uczestnictwa. Poniewa¿ udzia³
w targach jest kosztowny, decyzjê o nim nale¿y podejmowaæ z niezwyk³¹ ostro¿noœci¹. Jest to szczególnie istotne w przypadku ¿ywio³owoœci i rozproszenia rynku targowego, czego skutkiem mo¿e byæ dezorientacja wœród potencjalnych uczestników
targów, maj¹cych coraz wiêksze k³opoty z wyborem w³aœciwej imprezy, czy wrêcz
deprecjacja krajowych instytucji targowych i imprez targowych w ogóle.
Marketing targowy sk³ada siê z wielu warstw promocji, pomiêdzy którymi nale¿y
zawsze wypracowaæ odpowiednie proporcje. Niew¹tpliwie jednak udzia³ w targach
koncentruje siê przede wszystkim na dobrze zaprojektowanym, wykonanym i obs³ugiwanym stoisku. Jako wizytówka przedsiêbiorstwa powinno ono odpowiadaæ wielkoœci¹, wyposa¿eniem oraz lokalizacj¹ produktom i znaczeniu przedsiêbiorstwa.
Wystawca ma mo¿liwoœæ wykorzystania wielu narzêdzi, np. organizacjê punktów
degustacyjnych, lokalizowanych w obrêbie w³asnego stoiska (bran¿a spo¿ywcza)
czy pokazów mody (bran¿a odzie¿owa). Pos³u¿yæ mo¿e siê te¿ sprzêtem audiowizualnym organizuj¹c pokazy filmów reklamowych, dotycz¹cych swoich wyrobów,
wyœwietlaj¹c przeŸrocza lub nadaj¹c informacje dŸwiêkowe. Udzia³ w targach wymaga te¿ profesjonalnie dobranych pracowników, kompetentnych i tworz¹cych
przychyln¹ atmosferê wokó³ promuj¹cej siê firmy.
Szczegó³owa analiza warstw promocyjnych targów daje podstawy do stwierdzenia, i¿ s¹ one instrumentem z³o¿onym, zawieraj¹cym wszystkie grupy narzêdzi promotion-mix. Nie dziwi wiêc, ¿e wed³ug opinii uczestników targów ¿aden
z dostêpnych instrumentów promocji nie daje tak skutecznych mo¿liwoœci jednoczesnej, dog³êbnej i szerokiej prezentacji samego przedsiêbiorstwa (public relations) i jego oferty towarowej (reklama) w bezpoœrednich i osobistych kontaktach
z klientami (sprzeda¿ osobista).
Prof. dr hab. Krystyna Œliwiñska
Autorka jest kierownikiem Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej im. K.
Adamieckiego w Katowicach
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POLSKA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ

Hi-tech nie boi siê
wyzwañ
Powstali z potrzeby dzia³ania i realizowania nowoczesnych technologii, byli na progu lat 90.
ubieg³ego stulecia pierwsz¹ spó³k¹ akcyjn¹ w Katowicach. Stanowili grupê in¿ynierów z politechnicznym wykszta³ceniem i sta¿em naukowym na uczelniach. Nie chcieli zajmowaæ siê tylko teori¹, która do tej pory dominuje w œrodowisku akademickim, marzy³o im siê powi¹zanie
wiedzy z praktycznymi umiejêtnoœciami. Byli œwiadomi swoich umiejêtnoœci, stanêli wiêc do
rywalizacji na rodz¹cym siê wówczas wolnym rynku.
— Obserwowaliœmy, jak dzia³a zachodni kapita³. Wchodzi³y do Polski tamtejsze firmy, kupowa³y
ca³e zak³ady przemys³owe i natychmiast
za tym wkraczali specjaliœci
nowoczesnych technologii. To
by³ standard. — mówi
mgr in¿. Jerzy Pawlikowski, prezes Przedsiêbiorstwa Wdra¿ania Innowacji INWET S. A. — W dodatku polskie firmy
mia³y szansê co najwy¿ej zostaæ wykonawc¹ zachodnich projektów, ale w³aœciwie nie mia³y mo¿liwoœci w³asnych wdro¿eñ. Chcieliœmy zmieniæ tê
tendencjê. — dodaje prezes Pawlikowski.
Wiele lat temu za³o¿yciele Inwetu zauwa¿yli,
¿e na polskim rynku istniej¹ luki
technologiczne — brakuje niezbêdnych w przemyœle rozwi¹zañ, wiêc czym prêdzej nawi¹zali kontakty z producentami
niemieckimi. Dzisiaj wspó³pracuj¹ z kilkoma niemieckimi firmami: Netter, Tridelta Siperm
i Schwank, a jednoczeœnie sporo importuj¹. Laikowi te nazwy
niewiele powiedz¹, ale in¿ynier
doceni znaczenie w przemyœle
takich produktów jak pulsatory
pneumatyczne, wibratory przemys³owe, porowate spieki przepuszczalne. Inwet stara siê jednak promowaæ polsk¹ markê,
stawiaj¹c tak¿e na wykonawców w kraju.
Firma pokona³a pierwszy próg, jakim by³o wejœcie na rynek z produktami i us³ugami klasyfikowanymi jako hi-tech (kto wówczas w Polsce wiedzia³ w ogóle, co to okreœlenie naprawdê oznacza?), upora³a siê z progiem drugim — utrzymania siê na rynku. Przedsiêbiorstwo zosta³o wyró¿nione w konkursie „Z³oty In¿ynier 2002” w kategorii „High-tech”, sta³o siê znane na krajowym rynku
i z powodzeniem nawi¹za³o kontakty handlowe
z przemys³owcami z Ukrainy i Bia³orusi. Dzisiaj
staje przed bodaj najwiêkszym wyzwaniem — akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej. Jakie obawy
i nadzieje wi¹¿¹ szefowie firmy z tym faktem?
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— Oceniam nasze prawodawstwo jako kulawe i w tym kontekœcie z Uni¹ Europejsk¹ wi¹¿ê
ogromne nadzieje, gdy¿ Wspólnota narzuci nam
pewne standardy, które przedsiêbiorcom u³atwi¹
¿ycie. Równoczeœnie jednak zdajê sobie sprawê, ¿e w UE panuje tzw. makrobiurokracja, zwana nawet eurokracj¹ wyra¿aj¹ca siê czasem
w sposób zabawny, jak miary kr¹g³oœci pomidora, czy krzywizny banana. To s¹ wszak¿e szczegó³y, a podstawowym polskim problemem jest
bezrobocie, z którego dzisiaj osobiœcie nie widzê
¿adnej drogi wyjœcia. Pomo¿e tylko szybki wzrost
gospodarczy, a ten osi¹gniemy dopiero po zjednoczeniu z Uni¹. I to jest nadzieja. — mówi prezes Jerzy Pawlikowski.
Inwet nie boi siê otwarcia rynku pracy, jego w³aœciciele ze spokojem czekaj¹ na mo¿liwoœæ swobodnego poszukiwania pracy. Uwa¿aj¹, ¿e niew¹tpliwie czêœæ specjalistów polskich wyjedzie na
Zachód w poszukiwaniu atrakcyjniejszego zatrudnienia, ale
nie w¹tpi¹ równie¿, i¿ u nas pojawi¹ siê fachowcy z krajów dotychczasowej „15”. Jeœli dodatkowo nast¹pi unifikacja procedury dopuszczaj¹cej firmê na
obcy rynek, czyli tzw. ujednolicenie certyfikatów, to wówczas Inwet mo¿e zyskaæ mo¿liwoœæ
zdobycia pewnych segmentów
rynku w krajach zachodnich, np.
w Niemczech.
Dzisiaj do firmy zg³aszaj¹ siê
klienci, którzy chc¹ rozwi¹zaæ
problem technologiczny w swoich przedsiêbiorstwach, który
jednak wymaga wdro¿enia rozwi¹zañ typu hi-tech. Bez tego trudno mówiæ o pomyœlnym rozwoju. In¿ynierowie z Inwet-u potrafi¹ zaproponowaæ takie rozwi¹zania. Nic jednak nie dzieje siê
bez przyczyny. Ju¿ wiele lat temu, kiedy przedsiêbiorstwo powstawa³o, jego twórcy postawili
nie na maszyny, ale na kapita³ intelektualny. A zatem — na ludzi i ich wiedzê. Teraz przysz³y procenty — indywidualne doœwiadczenia pracowników, ich pomys³y i zaanga¿owanie przynosz¹
sukces rynkowy. To dziêki tym ludziom procesy
technologiczne, w których wdro¿ona zosta³a
technologia hi-tech, s¹ mniej energoch³onne,
bardziej sprawne i efektywne.
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Przeciwnicy Unii Europejskiej w Polsce twierdz¹, ¿e akcesji naszego kraju do Wspólnoty staniemy siê jej surowcowym zapleczem. Tylko tyle.
— Nie zgadzam siê z takim twierdzeniem, choæ
oczywiœcie dzisiaj wiele nowoczesnych rozwi¹zañ kupujemy na Zachodzie. Jednak i my mamy
coœ do zaoferowania, chocia¿by umiejêtnoœæ zastosowania ich urz¹dzeñ, nie mówi¹c ju¿ o tym,
¿e czêsto stwierdzamy, i¿ nasze urz¹dzenia
w danej dziedzinie, czy bran¿y s¹ lepsze. W tej
mierze jestem optymist¹. Trzeba wierzyæ we w³asne mo¿liwoœci, szczególnie intelektualne. —
twierdzi prezes Pawlikowski. Dodaje jednak, ¿e
intelekt nie mo¿e spaæ, trzeba go ci¹gle æwiczyæ.
Jeœli ktoœ czeka i nic nie robi, to wczeœniej czy
póŸniej poniesie klêskê.
Na pewnym zebraniu pracowników Inwet-u,
przed laty, na pytanie, czy sytuacja w œwiecie ma
wp³yw na firmê, wiêkszoœæ odpowiedzia³a przecz¹co. Mylili siê, i to bardzo. Bo przecie¿ taki fakt,
jak cena miedzi na gie³dzie w Londynie wp³ywa
bezpoœrednio na kondycjê pewnej firmy w Polsce, takiej w³aœnie jak Inwet. Wszyscy jesteœmy
trybikiem w œwiatowej machinie gospodarczej,
tkwimy w systemie naczyñ po³¹czonych. Dzisiaj
wszyscy w Inwecie maj¹ tego œwiadomoœæ. To
nie tylko kwestia wiedzy, ale tak¿e zmiany œwiadomoœci, która jak wiadomo ewoluuje najwolniej.
Inwet nie obawia siê zjednoczenia Polski z Uni¹
Europejsk¹. Od lat przygotowywa³ siê do tego momentu i choæ jego szefowie wiedz¹, ¿e nie bêdzie
³atwo, to z nadziej¹ czekaj¹ na nowe wyzwania.
Ewa Grochowska
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TOWAR POLITYCZNY

Marka w polityce (1)
Efektem zmian spo³ecznych i politycznych, które dokonuj¹ siê w Polsce od 1989 roku, jest zwiêkszenie aktywnoœci marketingowej na rynkach, które przez d³ugi czas pozostawia³y uœpione. Mowa jest o rynkach politycznych, rozumianych jako „proces interakcji pomiêdzy kandydatami i ugrupowaniami politycznymi, bêd¹cymi oferentami dóbr niematerialnych,
a wyborcami, czyli konsumentami tych dóbr”. W obszarze tych rynków prowadzone s¹ dzia³ania zbli¿one do tych, które
maj¹ miejsce na rynkach biznesowych — wdra¿ane s¹ ca³oœciowe strategie marketingowe, których zwieñczeniem jest weryfikacja rynkowa.
W niniejszym artykule omówiona zostanie
istota marki na specyficznym rynku wyborczym, a tak¿e rola i znaczenie, jak¹ marka
pe³ni w procesie decydowania politycznego
(w tym wyborczego).
W literaturze termin marka wystêpuje
w trzech znaczeniach: (1) jako odpowiednik
produktu, (2) jako znak towarowy, (3) jako rynkowy wizerunek produktu b¹dŸ organizacji go
oferuj¹cej. W dalszej czêœci przyjêto najszersz¹, holistyczn¹ koncepcjê marki, w której uto¿samiana jest ona jako kombinacja produktu, reklamy i towarzysz¹cych im dzia³añ z zakresu
dystrybucji i ceny, która odró¿nia j¹ od ofert
konkurentów, dostarcza klientom wyró¿niaj¹cych korzyœci funkcjonalnych, dziêki czemu
tworzy lojalne grono nabywców i umo¿liwia
osi¹gniêcie wiod¹cej pozycji na rynku. Takie rozumienie terminu wykracza daleko poza pojêcie
marki traktowanej jako nazwê, termin, zwrot,
symbol, rysunek lub kombinacjê tych elementów, stworzon¹ b¹dŸ opracowan¹ w celu oznaczenia produktu oraz jego odró¿nienia od oferty
konkurentów.
Kreowanie marki powinno byæ kluczowym
zagadnieniem w pracach nad strategi¹ polityczn¹. Ka¿da osoba funkcjonuj¹ca publicznie, niezale¿nie od swojej chêci i œwiadomoœci, wytwarza swój wizerunek. Jednak
w czasach rosn¹cej konkurencji, tak¿e na
rynku wyborczym, konieczne jest œwiadome,
celowe i planowe kreowanie swojej to¿samoœci, tak by obraz (wizerunek) po¿¹danego sposobu postrzegania by³ zgodny z wol¹
polityka. Praktyka wykazuje ponadto, ¿e wyborcy przywi¹zuj¹ siê do silnych marek (s¹
wobec nich lojalni) i s¹ sk³onni zrezygnowaæ
z udzielenia g³osu ugrupowaniu konkurencyjnemu, nawet jeœli oferuje ono produkt polityczny lepiej odpowiadaj¹cy ich przekonaniom. Jednoczeœnie im konsekwentniej stosowana jest strategia marki, tym liczebniejszy jest tzw. ¿elazny elektorat, bêd¹cy podstawowym kapita³em spo³ecznym ugrupowania w ka¿dym momencie jego istnienia.
Ta czêœæ wyborców, która nie stanowi ¿elaznego elektoratu ¿adnej partii, nie ma skrystalizowanych przekonañ œwiatopogl¹dowych, staje siê bardzo cenn¹ grup¹ w okresie wyborczym. Wówczas o jej akceptacjê
zabiegaj¹ polityczni konkurenci, stosuj¹c
najczêœciej dzia³ania doraŸne, oparte na palecie ró¿norodnych technik promocji i socjotechnik (z³o¿onych z perswazji i manipulacji), które przede wszystkim odwo³uj¹ siê do
sfery uczuæ i emocji. Z tego wynika, ¿e ugrupowaniom posiadaj¹cym silne marki
w mniejszym stopniu zagra¿aj¹ dzia³ania
konkurentów.
Lokalizacja marki w obszarze trzech poziomów produktu politycznego zosta³a przedstawiona w tabeli 1.
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Tabela 1. Umiejscowienie marki w obszarze poziomów produktu politycznego
Wiele wspó³czesnych partii buduje swoj¹
przewagê konkurencyjn¹ za spraw¹ powiêkszania kapita³u marki. Osi¹gniêcie trwa³ego
powodzenia w polityce wymaga uzyskania
nie tylko przewagi, ale równie¿ jej utrzymania. Aby tak siê sta³o, ugrupowanie musi reagowaæ na wszelkie zmiany otoczenia, które
mog¹ mieæ wp³yw na postrzeganie jego marki. Przygotowanie szeroko rozumianej strategii politycznej (w tym strategii marki) powinno byæ zatem poprzedzone procesem zbierania i analizowania ró¿norodnych informacji. W procesie tym, zwanym polityczn¹ analiz¹ strategiczn¹, badaniu poddawane s¹
dwa obszary — obszar wewnêtrzny i zewnêtrzny ugrupowania. Konsekwencj¹ przeprowadzonej analizy jest sformu³owanie
wniosków i wybór wariantów decyzyjnych,
które zosta³y przedstawione w tabeli 2.

Proces decyzyjny rozpoczyna siê od
okreœlenia potrzeby posiadania marki. Na
rynku wyborczym ka¿de ugrupowanie zmuszone jest posiadaæ markê (w najgorszym
przypadku przynajmniej nazwê), gdy¿ inaczej nie zosta³oby zarejestrowane przez Komisjê Wyborcz¹. Na szerokim rynku politycznym nie wszystkie produkty (idee) doczeka³y siê markowania: jednolitej marki nie
posiada socjalizm, w przeciwieñstwie do komunizmu, który przez wiele lat funkcjonowania wprowadzi³ na wielu rynkach (w ramach
marki globalnej) bardzo czytelne zasady
wyró¿niania siê, np. poprzez parametry kolorystyczne, motywy dŸwiêkowe.
Cdn. Micha³ Jaœniok
Autor jest doktorantem Katedry Marketingu
Akademii Ekonomicznej im K. Adamieckiego
w Katowicach

Opracowanie w³asne na podstawie: Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Sounder, V. Wang: Marketing.
Podrêcznik europejski. PWE, Warszawa 2002
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Z ojcem Tacjanem Wójciakiem OFM, rektorem Wy¿szego Seminarium Duchownego
Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach rozmawia Grzegorz P³onka

Wymiar tolerancji
— Duchowni Koœcio³a w naszym kraju nie s¹ zgodni co do udzia³u Pol- zauwa¿alne pewne istotne ró¿nice pomiêdzy Polsk¹ a krajami Unii. Jeœli jedski w Unii Europejskiej. Mo¿na wyró¿niæ dwie grupy: antyunijna z ksiê- na i druga strona oka¿e siê na tyle otwarta i szczera w swoich intencjach,
dzem Rydzykiem na czele i prounijna, której „liderem” jest biskup Piero- uwa¿am, ¿e prêdzej lub póŸniej ró¿nice te zostan¹ zniwelowane.
nek.
— A jakie niebezpieczeñstwa?
— Koœció³ jako wspólnota ludzi wierz¹cych nigdy nie by³ tworem jedno— Jeœli mia³bym siê skupiæ na niebezpieczeñstwach, to jedynie na tych,
rodnym. Wydaje siê, i¿ jest to w jakimœ sensie rzecz normalna, poniewa¿ tam
które dotycz¹ sfery moich zainteresowañ jako wyk³adowcy teologii moralnej.
gdzie s¹ ludzie, tam zawsze bêdzie polaryzacja stanowisk. Nawi¹zuj¹c jedWyznam szczerze, ¿e mocno mnie niepokoi pewne lobby, które usilnie
nak do pogl¹dów polskiego duchowieñpróbuje siê zdystansowaæ od chrzeœcijañstwa na sprawê ewentualnej integracji
skich korzeni Europy. Dzia³ania te poci¹gaj¹
z Uni¹ Europejsk¹, myœlê ¿e zaprezenza sob¹ bardzo daleko id¹ce konsekwencje
towana przez pana linia demarkacyjna,
natury moralnej. Klasycznym tego przyk³anie do koñca chyba odzwierciedla obiekdem mo¿e byæ podwa¿anie podstawowego
tywny stan rzeczy. Albowiem po jednej
prawa cz³owieka, jakim jest prawo do ¿ycia
i drugiej stronie znajduj¹ siê ludzie, któod momentu poczêcia do naturalnej œmierci.
rzy mówi¹c o realiach unijnych wskazuNie chodzi mi tylko o aborcjê, która mo¿e siê
j¹ zarówno na szanse jak i na zagro¿ewydawaæ niektórym ludziom tematem sztannia tej integracji. Czy s¹ oni zatem eurodarowym w nauczaniu Koœcio³a. W sposób
sceptykami czy te¿ euroentuzjastami?
szczególny chcia³bym tu zwróciæ uwagê na
Nie jest to chyba tak oczywiste, jak motakie zagadnienia jak: metody rozrodu wspog³oby siê na pierwszy rzut oka wydawaæ.
maganego, eutanazjê, klonowanie terapeuOczywiœcie, poza wypadkami osobistetyczne, manipulacje genetyczne itp. Co wiêgo zdeklarowania siê „za” lub „przeciw”
cej, dzia³ania te usi³uje siê legitymizowaæ rzeintegracji z UE.
kom¹ trosk¹ o zachowanie demokracji czy
— Koœció³ cieszy siê du¿ym autote¿ wychowanie w duchu tolerancji. Czy coœ
rytetem wœród naszych rodaków. Czy
jest wartoœci¹, czy ni¹ nie jest, nie zadecydupowinien anga¿owaæ siê przed refeje wiêkszoœæ. Gdyby tak by³o, to Chrystus nie
rendum w nak³anianie wiernych do
mia³ absolutnie w niczym racji. Gdy Pi³at pyta³
przyjêcia okreœlonej opcji?
lud, kogo ma uwolniæ: Jezusa czy te¿ zbrod— Myœlê, ¿e Koœció³ nie powinien ani
niarza Barabasza, lud demokratycznie w g³ozachêcaæ, ani zniechêcaæ do integracji
sowaniu opowiedzia³ siê po stronie tego druz Uni¹. Powinien jednak w imiê swego
giego. Natomiast czy tolerancja ma oznaczaæ
pos³annictwa wyraŸnie i czytelnie wskamilczenie na z³o? Demokracja i tolerancja s¹
zywaæ na „plusy i minusy” unijnej rzeczywartoœciami lecz nie absolutnymi tak jak np.
wistoœci. Co zreszt¹ czyni, a przyk³adem
prawo do ¿ycia.
tego mo¿e byæ zakoñczone nie tak dawJestem g³êboko przekonany o s³usznoœci
no w GnieŸnie forum dyskusyjne, popotrzeby poszanowania dla norm moralnych.
œwiêcone problematyce naszego przyJe¿eli technika (czytaj postêp) bêdzie dyskresz³ego cz³onkostwa w UE. Niech bêdzie
dytowa³a etykê, to niebawem mo¿emy okami wolno równie¿ przy tej okazji wspozaæ siê przera¿eni obrazem przys³owiowego
mnieæ o sympozjum, jakie organizuje na- Szczyt na którym stoi o. Tacjan znajduje siê w Masywie Monte Rosa (W³o- jutra. Smutnym dowodem na s³usznoœæ posze WSD wraz z Œl¹sk¹ Akademi¹ Me- chy) i nazywa siê Punta Gnifetti (4556 m. n. p. m) Foto: Jolanta Horn.
wy¿szej uwagi jest czasami dyskusja nad
dyczn¹ w Katowicach, poœwiêcone tak¿e
problematyk¹ ekologii, w obliczu ludzkiej bezzagadnieniu integracji z Uni¹ Europejsk¹. Takich dzia³añ by³o wiele i s¹dzê, ¿e
radnoœci w walce z ¿ywio³em natury, której praw wczeœniej nie uszanowa³
przed samym referendum bêdzie jeszcze parê okazji aby przyjrzeæ siê bli¿ej
cz³owiek. Proszê mi wierzyæ — nie mam zamiaru nikogo straszyæ — ale g³êtemu zagadnieniu. Choæ czasu jest ju¿ coraz mniej. Koœció³ w ten sposób praboko mnie dziwi owa beztroska w dziedzinie refleksji o charakterze czysto
gnie pobudziæ ka¿dego cz³owieka do pog³êbionej refleksji w zakresie poruszamoralnym. S¹dzê, ¿e przysz³a Unia Europejska jako tylko i wy³¹cznie wspólnej problematyki. Cz³owiek musi zadaæ sobie trud zdobycia rzetelnej wiedzy
nota gospodarcza bez jakichkolwiek odniesieñ do œwiata wartoœci duchoaby w sposób œwiadomy i odpowiedzialny, zgodnie z w³asnym sumieniem, zawych mo¿e nas rozczarowaæ.
j¹æ w³aœciwe stanowisko w zakresie potencjalnego przyst¹pienia Polski do
— W krajach Unii istnieje du¿a tolerancja dla zwi¹zków tej samej p³ci.
UE. G³osowanie nie mo¿e byæ dzie³em przypadku, chwilowego nastroju lub ja— Poruszy³ pan zagadnienie o stosunkowo du¿ym potencjale emocjonalnym.
kiejkolwiek manipulacji. Ono musi byæ wynikiem œwiadomej decyzji popartej
Prawdopodobnie znajd¹ siê osoby, które czytaj¹c moje s³owa, zaczn¹ za chwilê
racjonalnymi argumentami.
tupaæ nogami jako oznaka dezaprobaty dla moich pogl¹dów. Byæ mo¿e pos¹dz¹
Zdajê sobie sprawê, ¿e moja wypowiedŸ mo¿e wydawaæ siê niektórym
mnie, przedwczeœnie zreszt¹, o zacofanie lub s³ynn¹ ju¿ nietolerancjê itp.
czytelnikom zbyt idealistyczna (pobo¿ne ¿yczenie). Uwa¿am jednak, ¿e poNiestety, ale nie znajdujê moralnego uzasadnienia dla usankcjonowania
trzebny jest tu pewien punkt odniesienia, który bêdzie wyznacza³ kierunek
zwi¹zków homoseksualnych, przyznania im prawa do adopcji i innych jeszdzia³ania. Bez tego punktu odniesienia nara¿amy samych siebie na obracacze zagadnieñ, jakie siê z t¹ problematyka nieod³¹cznie wi¹¿¹. Pragnê jednie siê wokó³ w³asnej osi. Czego nikt z nas pewnie by nie chcia³ w perspeknoczeœnie zaznaczyæ, i¿ mój pogl¹d nie jest pogl¹dem tylko i wy³¹cznie osotywie bli¿szej lub dalszej przysz³oœci.
bistym. Przede wszystkim uto¿samiam siê z oficjalnym stanowiskiem Koœcio— Jakie widzi ojciec pozytywy naszego wejœcia do Unii?
³a, co byæ mo¿e nie jest i nie powinno byæ dla nikogo zaskoczeniem.
— Jest ich bez w¹tpienia kilka, aczkolwiek nie jestem specjalist¹ w tej
Pewnie w tym momencie niejako samoczynnie pojawia siê pytanie o uzadziedzinie. Zapewne zintensyfikuje siê mo¿liwoœæ szeroko rozumianego rozsadnienie owego pogl¹du? OdpowiedŸ jest z³o¿ona, trudna i wymaga czasu
woju gospodarczego. Choæ nie wszyscy jak wiemy siê z tym pogl¹dem do
aby j¹ w³aœciwie przekazaæ. Z przyczyn natury obiektywnej, jestem skazany
koñca zgadzaj¹. Ponadto przypuszczam, ¿e nast¹pi m. in. o wiele wiêksza
w dos³ownym tego s³owa znaczeniu na pewn¹ ogólnikowoœæ, co bez w¹tpiewymiana naukowa i kulturalna. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ w chwili obecnej s¹
nia w kontekœcie ca³ej sprawy nie jest moim atutem. Dlatego aby zrozumieæ
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stanowisko Koœcio³a nale¿y w tej materii odwo³aæ siê do biblijno-teologicznej
refleksji na temat koncepcji cz³owieka, ma³¿eñstwa, ludzkiej p³ciowoœci, odpowiedzialnoœci zarówno za siebie jak i bliŸniego. W tym œwietle ³atwiej jest tak¿e obaliæ mit i tym samym nies³uszny zarzut skierowany pod adresem Koœcio³a, jakoby dyskredytowa³ on ludzi odmiennej opcji seksualnej. Je¿eli Koœció³ wypowiada siê w tej kwestii, to najpierw zwraca uwagê na godnoœæ
i szacunek jakim powinien siê cieszyæ ka¿dy cz³owiek. Natomiast s³owa dezaprobaty s¹ skierowane do konkretnych jego dzia³añ a nie s¹ to s³owa potêpienia cz³owieka. Tê subteln¹ ró¿nicê trzeba uczciwie dostrzec, by siê przypadkiem nie okaza³o, ¿e zarzut o rzekom¹ nietolerancjê mo¿e siê odbiæ rykoszetem i dosiêgn¹æ jego faktycznych autorów.
— W jaki sposób pojmuje ojciec s³owo — tolerancja?
Na pewno nie w taki sposób, jak to dzisiaj czêsto siê czyni, tzn. zbyt p³ytko i jednowymiarowo. Tolerancja, w moim rozumieniu jest silnie zwi¹zana
z odpowiedzialnoœci¹. Ponadto tolerancja nie jest tak¿e zacieraniem pewnych ró¿nic i granic, których znieœæ siê nie da. Dobro musi zawsze pozostaæ
dobrem a z³o, z³em. Zwracanie uwagi na z³o oraz konsekwencje z niego wynikaj¹ce, nie mo¿e nigdy zostaæ odczytane jako przejaw nietolerancji. Mówienie o grzechu nie jest nietolerancj¹ lecz jest odpowiedzialnoœci¹. Ludzie musz¹ byæ odpowiedzialni za swoje ¿ycie i za dokonywane wybory. Uwa¿am, ¿e
gdyby tak pojmowano tolerancjê, nie by³oby w naszym kraju tylu przypadków
milcz¹cej zgody dla okreœlonych patologii spo³ecznych.
Na marginesie zaœ ca³ej sprawy warto zastanowiæ siê nad tym, czy to milcz¹ce przyzwolenie spo³eczeñstwa na pewne grzechy w imiê tolerancji, nie
jest aktem bezradnoœci niektórych z nas wobec podobnych zachowañ, o których ze wstydem mówimy szeptem, licz¹c tym samym na tolerowanie z³a
w swoim w³asnym ¿yciu.
— Aby wypracowaæ w sobie postawê tolerancji, trzeba zmieniæ sw¹
mentalnoœæ. To trudne zadanie. W naszych umys³ach tkwi¹ jeszcze
uprzedzenia, do których powstania przyczyni³ siê w jakiœ sposób i Koœció³, np. uprzedzenia religijne.
— Zgodzi³bym siê z pañsk¹ sugesti¹, ale tylko w czêœci. Dlatego chcia³bym
wnieœæ pewnego rodzaju dopowiedzenie natury zasadniczej. Koœció³ jest instytucj¹ bosko-ludzk¹, a wiêc jest œwiêty i jednoczeœnie jest grzeszny. Ma swoje
niepodwa¿alne zas³ugi oraz niepodwa¿alne grzechy. To jest brzemiê, które trze-

ba umieæ nosiæ. Ca³y problem polega jednak na tym, ¿e je¿eli ju¿ pos³ugujemy
siê przyk³adem Koœcio³a, to czêsto nies³usznie uto¿samia siê go tylko z hierarchi¹. Dlatego muszê tu przypomnieæ prawdê, która dla ka¿dego teologa jest
oczywista, ale niekoniecznie jest obecna w œwiadomoœci wielu innych ludzi. Koœció³ tworz¹ wszyscy chrzeœcijanie, zarówno hierarchia jak i laikat. Bez w¹tpienia s¹ duszpasterze, którzy swoj¹ postaw¹ przyczynili siê do uformowania myœlenia wiernych opartego na nietolerancji. Ale byli i s¹ równie¿ tacy, których g³oszenie s³owa Bo¿ego by³o „par excellence”, jak najbardziej tolerancyjne.
Id¹c dalej tym tokiem rozumowania, trzeba zauwa¿yæ, ¿e s¹ z kolei wierni, którzy stanowi¹ przyk³ad w³aœciwie rozumianej i praktykowanej tolerancji
jak równie¿ nie brakuje chrzeœcijan, którzy bez wzglêdu na to, co us³ysz¹
z ambony i tak zawsze maj¹ „w³asne zdanie” na ten temat i bêd¹ zaprzeczeniem s³owa tolerancja.
Reasumuj¹c chcia³bym powiedzieæ, ¿e bardzo wiele zale¿y tutaj od poszczególnego cz³owieka. Szczególnie zaœ od jego otwartoœci na otaczaj¹c¹
go rzeczywistoœæ, umiejêtnoœci i chêci wys³uchania racji drugiej osoby, ¿yczliwego nastawienia. Warto tak¿e uzmys³owiæ sobie prawdê, wedle której postawa pojedynczego duszpasterza lub pewnej grupy duszpasterzy czy te¿
wiernych nie jest oficjalnym stanowiskiem Koœcio³a. Niestety mo¿na zauwa¿yæ w tej materii pewne niekorzystne dla ca³oœci sprawy uogólnienia. Przy powo³ywaniu siê na pewne fakty historyczne nale¿a³oby tak¿e wzi¹æ pod uwagê kontekst zdarzeñ. Wszak chodzi nam wszystkim o to, by ¿yæ w prawdzie,
która zdecydowanie sprzyja wzrostowi tolerancji.
Ojciec Tacjan Wójciak OFM, doktor nauk teologicznych. Absolwentem Wy¿szego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach
oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, gdzie ukoñczy³ studia
specjalistyczne z zakresu teologii moralnej. Od 1998 r. rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Na tej¿e
uczelni prowadzi zajêcia z: teologii moralnej fundamentalnej oraz teologii moralnej szczegó³owej jak równie¿ z teorii i praktyki spowiednictwa. Od 2002 r.
uczestniczy w pracach komisji bioetycznej Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach gdzie na Wydziale Oœwiaty i Opieki Zdrowotnej prowadzi³ zajêcia
z etyki. Alpinista — „kolekcjoner” czterotysiêczników. Zdoby³ m. in. Mont Blanc
(4808 m. n. p. m.).

Tajemnice œwiata mediów (3)
Jeœli
jesteœmy
zgodni, ¿e wspó³czesne media to
tak¿e w³adza ( czêsto nawet bardzo
du¿a w³adza), to
trudno jest zbagatelizowaæ potencjalne
niebezpieczeñstwa
jakie z tego faktu
wynikaj¹. A ¿e te
niebezpieczeñstwa
realnie istniej¹ nie trzeba chyba nikogo zbytnio przekonywaæ. Od wieków ju¿ tak jest, ¿e
im wiêksza w³adza, tym wiêksza jest pokusa
aby j¹ przej¹æ, by nawet czêœciowo podporz¹dkowaæ j¹ swoim celom, albo mieæ na ni¹
jakiœ wp³yw. W tym przypadku nie jest inaczej.
Mo¿emy wiêc mówiæ tu o dwóch grupach potencjalnych niebezpieczeñstw. Dotycz¹ one:
● odbiorców — bo mo¿liwe jest manipulowanie nimi na du¿¹ skalê,
● mediów — bo wykryta manipulacja prowadzi do utraty przez nie tak niezbêdnego dla
nich zaufania odbiorców.
Media z ró¿nym skutkiem broni¹ siê przed
zakusami tych, którzy chcieliby z ich w³adzy
skorzystaæ. Ale trzeba mieæ te¿ œwiadomoœæ,
¿e w samych mediach spotyka siê ludzi d¹¿¹cych do podporz¹dkowania ich dzia³alnoœci
swoim indywidualnym celom lub celom grup
interesów, z którymi s¹ zwi¹zani. S¹ te¿ tacy
na zewn¹trz mediów, którzy chc¹ mieæ trwa³y
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wp³yw na nie, a tak¿e i tacy, którzy s¹ zainteresowani utrudnieniem innym dostêpu.
Jedno jest pewne. Media to prawdziwa w³adza, to ³akomy k¹sek dla ludzi bogatych
i wp³ywowych, a wiêc nierozwa¿ne poruszanie siê w tych okolicach zawsze grozi niebezpieczeñstwem.
£atwiejszy dostêp do mediów i mo¿liwoœæ
wykorzystania ich dla realizacji osobistych,
czy grupowych celów to jedna z tego rodzaju
przewag, które czêsto s¹ niemo¿liwe do zrównowa¿enia innymi atutami lub te¿ dzia³alnoœci¹ innego typu.
W wiêkszoœci sytuacji to g³ównie media decyduj¹ o tym czy i jak, wydarzenie lub jakiœ
fakt zaistnieje w œwiadomoœci szerszej rzeszy
odbiorców. W ten sposób media decyduj¹
o tym, czy w opinii masowej jakieœ wydarzenie lub fakt odnotowany zostaje jako istotny
i czy jego uczestnicy automatycznie stan¹ siê
tego faktu bohaterami. To daje mediom spor¹
szansê manipulowania nawet na bardzo szerok¹ skalê.
Media tak w doborze informacji jak i okolicznoœci, w których s¹ one prezentowane kieruj¹ siê ró¿nymi kryteriami. W zasadzie prawie nigdy nie jest to tylko jedna przyczyna.
Warto zatem zastanowiæ siê nad tym, co zdecydowa³o:
● o wyborze do prezentacji tego w³aœnie
wydarzenia,
● o takim a nie innym sposobie jego przedstawienia,
EUROREGIONY - POLSKA

● o tym a nie innym momencie jego zaprezentowania.
Œwiadomoœæ odbiorcy kto stoi za tak w³aœnie przedstawion¹ informacj¹ i jaki jest jej
podtekst, jest niezwykle wa¿na dla prawid³owego odbioru ka¿dego przekazu medialnego.
Niekiedy nawet zdarza siê, ¿e odpowiedŸ na
to pytanie jest wa¿niejsza ni¿ sama treœæ informacji...
Znajomoœæ i rozumienie istoty procesu
technologicznego, na którym opiera siê dzia³alnoœæ mediów to szansa na unikanie b³êdów
w ich odbiorze, a tak¿e klucz do skutecznego
ich wykorzystywania i pos³ugiwania siê nimi.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e dominuj¹ce obecnie technologie
w klasycznych mediach z za³o¿enia oparte s¹
na takim modelu dzia³ania, który,, gwarantuje''
jakiœ stopieñ deformacji w przekazywaniu rzeczywistego obrazu ludzi, zdarzeñ czy te¿ faktów i to nawet bez udzia³u z³ej woli ludzi mediów — uczestników tego procesu!
Rozumienie istoty powy¿szego stwierdzenia
i jego ró¿norakich konsekwencji jest niezbêdne
dla ka¿dego menad¿era i to niezale¿nie od tego, czy zajmuje on w stosunku do mediów pozycjê aktywn¹ oddzia³uj¹c na odbiorców medialnych za ich poœrednictwem, czy te¿ pasywn¹ — bêd¹c obiektem ich oddzia³ywania. Natomiast uwzglêdnienie tej tezy jako ostrze¿enia
w roboczych kontaktach z mediami na pewno
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umo¿liwi unikniêcie wielu zawodów, rozczarowañ, a nawet goryczy pora¿ek.
Spróbujmy przeœledziæ kilka kolejnych elementów tego procesu:
Nie nale¿y mieæ ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e
doœwiadczony nadawca medialny jest w du¿ym stopniu œwiadomy tego, w jakiej aktualnie sytuacji sam znajduje siê i ¿e t¹ jego sytuacjê kszta³tuj¹ g³ównie:
● warunki i uzale¿nienia, w których dzia³a
oraz
● okolicznoœci, czyli rozgrywaj¹ce siê wokó³ wydarzenia i fakty.
Ka¿dy nadawca medialny jest te¿ na ogó³
œwiadomy swojej roli. Z definicji powinien byæ
dociekliwym oraz obiektywnym tak obserwatorem jak i sprawozdawc¹ tego, co rzeczywiœcie postrzega. Z zasady w swoich przekazach medialnych nie powinien wykraczaæ poza to, co ma pokrycie w realnych faktach.
W rzeczywistoœci jednak jest obserwatorem
i komentatorem tego co widzi lub niekiedy tylko tego, co mu siê uda³o podpatrzyæ lub te¿
co zosta³o mu tylko pokazane. Wie te¿, ¿e za
ka¿dym obserwowanym przez niego wyda-

Tajemnice
rzeniem stoj¹ konkretni ludzie — uczestnicy
tych wydarzeñ, b¹dŸ ich animatorzy. W rezultacie baz¹ jego przekazu s¹:
● zebrane przez niego informacje — z za³o¿enia subiektywne i niepe³ne lub
● uzyskane od innych opinie, których podstaw¹ zawsze bêdzie mieszanina faktów tak
realnych, jak i pozorowanych, oraz pogl¹dy
osób te opinie prezentuj¹cych.
Spójrzmy na ten problem z jeszcze innej strony. Nadawca medialny wie równie¿, ¿e w opisywanym przez media realnym œwiecie ma siê
zwykle do czynienia z pewn¹ ci¹g³oœci¹ i wspó³zale¿noœci¹ pomiêdzy wa¿nymi, a kreuj¹cymi
rzeczywistoœæ i wystêpuj¹cymi kolejno po sobie
wydarzeniami. Wie te¿, ¿e przeciêtny odbiorca
jest z nimi na ogó³ w jakimœ stopniu zapoznany
oraz, ¿e dysponuje on jak¹œ wiedz¹ ogóln¹, która jest jego narzêdziem do zrozumienia tego ci¹gu wydarzeñ. Poniewa¿ bie¿¹ce wydarzenia s¹
prawie zawsze zakotwiczone w przesz³oœci generalnie znanej odbiorcom, wiêc nowe wydarzenia (na tyle istotne by by³a zasadnoœæ ich przekazu w mediach) w wiêkszoœci przypadków nie powinny zaskoczyæ ich, bo s¹ one w znacznym
stopniu przewidywalne. Gdyby media w pokazywaniu rzeczywistoœci zachowa³y dystans i bezstronnoœæ oraz próbowa³y odwzorowywaæ realia
systematycznie, z ich dynamik¹ i wszystkimi proporcjami, to przekazywany przez nie obraz by³by
bardziej stonowany, na pewno mniej dramatyczny, a okresami chyba nawet monotonny. Zawiera³by byæ mo¿e pewne zaskakuj¹ce elementy,
ale by³yby one rzadkoœci¹. Gdyby zawartoœæ
i forma przekazów medialnych odwzorowywa³a
tak¹ rzeczywistoœæ, to przekaz by³by w wiêkszoœci statyczny i mo¿e nawet jednostajny, dzia³a³by
na odbiorcê usypiaj¹co i przez to by³by on na
ogó³ nastawiony na bierny odbiór.
Dr Henryk Kolka
____
Autor jest profesorem w Wy¿szej Szkole
Zarz¹dzania Marketingowego i Jêzyków Obcych w Katowicach
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Czy zechcieliby pañstwo przyjrzeæ siê
uwa¿nie zdjêciom nr 1 i 2. Oba oddzia³ywuj¹ na zmys³y, prawda?. Które z nich wydaje
siê Wam bardziej poci¹gaj¹ce?. Przypuszczalnie w Waszych umys³ach dokona³a siê
selekcja. Jakiœ tajemniczy impuls podpowiedzia³ — to jest ³adne — a to brzydkie, to
normalne — a to nienormalne. No w³aœnie,
dlaczego tak siê dzieje, ¿e jedno nam siê
podoba, a drugie nie.
„Gdy ca³y œwiat uzna³ piêkno za piêkno,
wtedy pojawi³a siê szpetota. Wraz z ewolucj¹ cz³owieka, jego umys³ nabywa³ coraz
wiêkszej umiejêtnoœci wyznaczania granic,
klasyfikowania, wartoœciowania itp. Konsekwencje tych niew¹tpliwie po¿ytecznych
umiejêtnoœci s¹ niestety ró¿ne. Gdy nasi
przodkowie okreœlili idea³ piêkna cz³owieka
w ró¿nych sferach ¿ycia, aspekty nie pasuj¹ce do wzorca uleg³y wyparciu, nieakceptacji. Tak na przyk³ad ubytek w zdrowiu fizycznym i umys³owym zosta³ oceniony jako
rzecz niepo¿¹dana i wstydliwa. To co
„u³omne” spotka³o siê wiêc z moralnym

os¹dem, potêpieniem i traktowane by³o,
w zale¿noœci od kultury, jako boska kara,
rezultat negatywnej karmy, urok rzucony
przez szamana itp. Ludzie tzw. „upoœledzeni” poddani zostali, na d³ugie wieki, eliminacji z ¿ycia spo³ecznego, a nawet i z tego
œwiata.
Wraz z rozwojem religii pojawi³y siê kolejne bariery stwarzane przez ¿¹dnego klaEUROREGIONY - POLSKA

syfikowania cz³owieka. NieŸle siê zamiesza³o, gdy ludzkoœæ stwierdzi³a: „Aby uzyskaæ piêkno duszy, trzeba zniszczyæ szpetotê cia³a. „ Na drodze do nieba stanê³o cia³o — siedlisko chuci i grzesznoœci, sprowadzaj¹ce wolê cz³owieka na manowce. Rozpoczêto wypêdzaæ diab³a z cia³a, nasta³
czas ascezy, w³osiennic i pokuty. Na szczêœcie okres Oœwiecenia znacznie wyhamowa³ praktykê odcinania siê od swej cielesnoœci. Niestety, jak to czêsto w ¿yciu bywa, w XX w. wpadliœmy w drug¹ skrajnoœæ,
nadmiernego ho³ubienia cia³a. No i stworzy³
siê nastêpny powód do stresów. Ogl¹da³em
niedawno reklamê, w której zrozpaczona
m³oda niewiasta u¿ala³a siê, ¿e jej biust
oklap³. Masz babo placek… Dziêki Bogu,
dziewczê kupi³o super urz¹dzenie, które
wymasowa³o, jak nale¿y i wreszcie panienka mog³a oddychaæ pe³n¹ piersi¹. Swoj¹
drog¹ lepiej, ¿e zastosowa³a super urz¹dzenie, ni¿ mia³aby pakowaæ w biust silikon.
Byæ piêknym — o tak, byæ brzydkim —
broñ Bo¿e, byæ inteligentnym — jak najbardziej, byæ g³upim — w ¿adnym wypadku.
Ile¿ to stwarza napiêæ i konfliktów. Ulegaj¹c
takiej presji nigdy nie nauczymy siê akceptowania tego, co jest, a z wewnêtrzn¹ równowag¹ mo¿emy siê po¿egnaæ.
Spójrzmy jeszcze raz na zdjêcia… Zastanówmy siê czy czasem, jakby to powiedzieli psychoanalitycy, nie rzutujemy na fotografie w³asnych lêków, ¿¹dz, uprzedzeñ.
Jeœli tak jest, to spróbujmy wy³¹czyæ na
chwilê cenzora w g³owie. Stworzy siê szansa, ¿e dostrze¿emy naturalne piêkno tych
trzech dziewczyn. Piêkno nie wyznaczone
przez ludzki umys³. Warto rozwijaæ w sobie
takie postrzeganie innych ludzi, bez uprzedzeñ i uwarunkowañ. Nie jest to ³atwa sztuka, ale dobrze siê jej uczyæ, chc¹c myœleæ
bez granic — po europejsku.
Grzegorz P³onka
20 kwietnia - 20 maja 2003

Sanatorium
Uzdrowiskowe
„ZŁOCIEŃ” w Ustroniu
Ustroń od lat jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości Podbeskidzia.
Swą sławę zawdzięcza podgórskiemu klimatowi, kompleksom lasów bukowo-świerkowych, czystemu powietrzu, pokładom naturalnej solanki jodkowo-bromowej oraz
oczywiście Czantorii i Równicy, a nade wszystko królowej polskich rzek, która oddziela miasto od uzdrowiska.
Te walory zadecydowały o takim właśnie uzdrowiskowym charakterze miejscowości. Jej symbolem są „piramidy”, położone na zboczu Równicy, w Zawodziu
— uzdrowiskowej dzielnicy 16-tysięcznego miasta. W jednej z takich „pira mid” — obiektów hotelowo -leczniczych mieści się Sanatorium Uzdrowiskowe „ZŁOCIEŃ”.
Placówka specjalizuje się w rehabilitacji osób ze schorzeniami reumatycznymi, po urazach oraz leczeniem procesów zapalnych narządów ruchu. Gośćmi sanatorium są kuracjusze kierowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych
dofinansowanych przez PFRON oraz goście indywidualni opłacający swój pobyt z własnej kieszeni, chcący połączyć wypoczynek z profilaktyką i regeneracją organizmu. Wszyscy mile widziani goście i kuracjusze mają do dyspozycji pełen wachlarz
zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych (dziennie), możliwość kąpieli solankowych w ustrońskim Zakładzie Przyrodoleczniczym,
opiekę lekarsko — pielęgniarską, całodzienne doskonałe wyżywienie (m.in. dieta lekkostrawna i cukrzycowa) oraz zakwaterowanie
w pokojach 2- i 3 — osobowych, pokojach typu studio 1+2 i 1+3 i
apartamentach.
Pobyt i rehabilitację w SU „ZŁOCIEŃ” można urozmaicić wycieczka mi po Beskidzie Śląsko-Żywieckim organizowanymi przez Biuro Turystyczne „Gazela”. Warto wybrać się do Czech (kilka kilometrów do gra nicy) lub Słowacji, odwiedzić słynny z koronek Koniaków lub wdrapać się
na Babią Górę gdzie biją źródła Wisły. W kawiarni SU „ZŁOCIEŃ” codziennie
odbywają się wieczorki taneczne, zaś ciekawe prelekcje medyczne uzupełniają
bogatą ofertę placówki.
Pełny pobyt 14-dniowy kosztuje 1050 zł, nocleg w apartamencie — 150 zł, a cena
tzw. osobodnia, w którą wliczone są koszty noclegu i wyżywienia — 80 zł.
Bliższych informacji udziela Recepcja Sanatorium codziennie w godz. 7 — 19.
tel/fax 33/8543355 do 57 wew. 122, 170. e-mail: dwzlocien@skg. pl

Serdecznie zapraszamy
Sanatorium Uzdrowiskowe „Z£OCIEÑ”
43-450 Ustroñ, ul. Szpitalna 31

