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Minister rodowiska: I chcemy, i mo¿emy....
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Coraz mniej
trucicieli
W przeciwieñstwie do wiata polityki, w którym truj¹
coraz bardziej, w realu czyli prawdziwym ¿yciu jest
coraz janiej. Czyciej. Przejrzyciej. Wraz z odejciem
starego systemu, zmianami gospodarczymi poci¹gaj¹cymi za sob¹ m. in. upadki du¿ych przemys³owych zak³adów i modernizacjê tych, które przetrwa³y, pojawiaæ
siê zaczê³o pojêcie ekologia. Coraz mniej kojarzy siê
ono z nawiedzeñcami przykuwaj¹cymi siê do drzewa w
protecie przeciwko budowie autostrady, coraz mocniej
za to z mrówcz¹ prac¹ ludzi, którzy od lat cierpliwie
t³umacz¹, ¿e Ziemiê mamy tylko jedn¹. Na Marsie jeszcze nie urz¹dzono nam zapasowego l¹dowiska. Ci wytrwali propagatorzy owiaty ekologicznej to jedna strona medalu, drug¹ s¹ firmy, które wdra¿aj¹ standardy
obowi¹zuj¹ce w tej mierze w Unii Europejskiej. Efekty
po 13 latach starañ s¹ widoczne - oddychamy znacznie
czystszym powietrzem, pijemy dobrej jakoci wodê,
unieszkodliwiamy trucizny zawarte w ciekach, budujemy ekologiczne wysypiska mieci. Z roku na rok skraca siê Lista 80, na której figuruj¹ przedsiêbiorstwa najwiêksi krajowi truciciele rodowiska.
Idealnie jednak nie jest i d³ugo nie bêdzie. Nie bez przyczyny Unia Europejska zgodzi³a siê zastosowaæ jeden z
najd³u¿szych okresów przejciowych w dziedzinie ekologii w³anie. Polska zyska³a tym samym szansê na dojcie
do standardów obowi¹zuj¹cych w tym obszarze w krajach dawnej 15. Ten d³ugi okres dostosowawczy ma
swoj¹ genezê w nak³adach potrzebnych na doszlusowanie do najlepszych. Inwestycje ekologiczne s¹ bowiem

drogie, poniesione koszty
zwracaj¹ siê nader wolno,
potrzebne s¹ skomplikowane monta¿e finansowe, które umo¿liwiaj¹ samo rozpoczêcie jakichkolwiek dzia³añ.
Jednym z najlepiej funkcjonuj¹cych systemów w naszym
kraju jest w³anie system instytucji monitorowania, kontrolowania i naprawiania rodowiska czyli tego, co cz³owiek przez lata napsu³. Za kilkadziesi¹t dni wespr¹ go rodki z unijnych Funduszy Strukturalnych, które pozwol¹ np.
gminom na uruchomienie inwestycji ekologicznych, dot¹d niemo¿liwych do zrealizowania. To wielka szansa dla
nas wszystkich, starych i m³odych. Mylê wszak¿e, ¿e
nadzieje nale¿y wi¹zaæ g³ównie z ludmi m³odymi. To oni
bowiem s¹ bardziej wiadomi tego, ¿e wszystko, co nas
otacza, nale¿y chroniæ. I broniæ. To oni tworz¹ formalne
lub nieformalne grupy nacisku. Wymylaj¹ coraz to nowe,
nieraz szokuj¹ce, formy informowania o koniecznoci zadbania o rodowisko naturalne. Id¹ do przodu, jeli trzeba - alarmuj¹ i wywo³uj¹ wrzawê. Chwa³a im za to. S¹ tak
samo potrzebni jak sprawni, wiadomi odpowiedzialnoci
mened¿erowie pracuj¹cy w swoich firmach na rzecz proekologicznej produkcji, o czym szeroko piszemy w tym
numerze Euroregionów-Polska.
Dzieñ Ziemi powinien trwaæ ca³y rok. Oby tak by³o.
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I chcemy, i mo¿emy
Z Czes³awem leziakiem  ministrem rodowiska rozmawia
Ewa Grochowska

- Za parê miesiêcy Polska stanie
siê cz³onkiem Unii Europejskiej. Jakie bêd¹ najwa¿niejsze wyzwania w
dziedzinie ekologii ju¿ po akcesji naszego kraju do Wspólnoty, na poziomie resortu, którym Pan kieruje?
- Niew¹tpliwie najwiêkszym wyzwaniem dla Polski w dziedzinie ochrony
rodowiska, po przyst¹pieniu do UE,
bêdzie wype³nienie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Traktatu Akcesyjnego. Dotyczy to zarówno praktycznego wprowadzenia dorobku prawnego Unii, którego jestemy zobowi¹zani przestrzegaæ z dniem akcesji, jak i realizacji zobowi¹zañ, co do których wynegocjowalimy okresy przejciowe.
Najpowa¿niejsze zadania dotycz¹
wyposa¿enia naszych aglomeracji
w systemy kanalizacji i oczyszczania
cieków. Ze wzglêdu na olbrzymie koszty tego zadania uda³o nam siê wynegocjowaæ w tym zakresie najd³u¿sze okre-

sy przejciowe  do 13 lat, to jest do
koñca 2015 oku.
Kolejnym wielkim problemem bêdzie
realizacja zadañ w dziedzinie gospodarki odpadami, na co uzyskano okresy
przejciowe do 5 lat oraz zadania ochrony powietrza.
W przypadku zanieczyszczeñ przemys³owych trudna i kosztowna bêdzie
m. in. realizacja dyrektywy dotycz¹cej
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeñ oraz dyrektywy okrelaj¹cej emisjê zanieczyszczeñ z du¿ych obiektów spalania.
Jakkolwiek Ministerstwo rodowiska
nie bêdzie realizowa³o zadañ bezporednio, to jednak jest ono odpowiedzialne za zrealizowanie odpowiednich
programów, gwarantuj¹cych wype³nienie tych zobowi¹zañ. Dlatego zadaniem
najwa¿niejszym staje siê stworzenie odpowiednich warunków dla ich realizacji, w tym organizacyjnych, jak i wsparcia finansowego przy wykorzystaniu
rodków bud¿etowych, funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
a tak¿e funduszy UE. Chcia³bym podkreliæ, ¿e bez cis³ej wspó³pracy na
wszystkich szczeblach zadania te bêd¹

niemo¿liwe do wykonania, a za ich zaniechanie groziæ bêd¹ unijne sankcje.
- Czego nale¿y oczekiwaæ, a nawet
¿¹daæ od polskich firm w sferze dzia³añ
chroni¹cych rodowisko naturalne?
- Celem ochrony rodowiska jest
miêdzy innymi doprowadzenie do sytuacji, w której ka¿da dzia³alnoæ wyklucza zagro¿enia ekologiczne poza limity dopuszczone prawem. W sferze dzia³añ chroni¹cych rodowisko szczególnie istotny jest nowy instrument nazywany pozwoleniem zintegrowanym.
Wymaga ono od pewnej grupy najwiêkszych firm - grupa ta okrelona zosta³a
w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska
z 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ
znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych, albo
rodowiska jako ca³oci  uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze rodowiska. Warunki pozwolenia maj¹ byæ ustalane zgodnie z wymogami najlepszych dostêpnych technik
(BAT). Wymogi takie okrela siê w sposób indywidualny, uwzglêdniaj¹c równie¿  oprócz wymogów ogólnych  ich
specyfikê, lokalne uwarunkowania ro-

Dla swoich i dla obcych
Z senatorem Adamem Graczyñskim  przewodnicz¹cym senackiej Komisji Ochrony rodowiska i Rady Polskiej Izby Ekologii
rozmawia Jacek Broszkiewicz
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- Jest Pan szefem organizacji grupuj¹cej przedsiêbiorstwa i instytucje tradycyjnie maj¹ce wiele wspólnego ze rodowiskiem naturalnym  raczej w tym destrukcyjnym znaczeniu - ale tak¿e coraz wiêcej firm
i instytutów badawczych zajmuj¹cych siê dzia³aniem
na rzecz ochrony przyrody. W Polsce na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat powsta³a wrêcz nowa ga³¹
gospodarki cile zwi¹zana z ekologi¹.
- W Polsce, a na l¹sku w szczególnoci, dominowa³y
w przesz³oci dwa ciê¿kie sektory przemys³u  wêglowy
i stalowy wraz z ca³ym ich otoczeniem. Oddzia³ywanie
tego przemys³u na rodowisko by³o du¿e, poza tym anga¿owa³ on niewiarygodn¹ iloæ ludzi i rodków. Obecnie powstaj¹ nowe dziedziny  bazuj¹ce na nowych technologiach, wysokiej wydajnoci i energooszczêdne. I tutaj powstaje bardzo powa¿ny problem polegaj¹cy na kosztach likwidacji starych sektorów gospodarki i tworzenia
nowych. Wydajnoæ w nowych jest ogromna, w starych
niska. Efektem tej ró¿nicy jest bezrobocie. Zatrudnienie
w przemyle bêdzie wiêc nadal spadaæ, a coraz wiêcej
ludzi bêdzie pracowaæ w us³ugach  tak jak to ma miejsce w krajach najwy¿ej rozwiniêtych, gdzie 70 procent

czynnych zawodowo jest zatrudnionych w³anie w tej sferze. To miejsce dla ekologii, dla
badañ, projektowania, budowy
urz¹dzeñ, zarz¹dzania dostawami i eksploatacj¹. Przecie¿
budowa nowoczesnej oczyszczalni cieków jest przedsiêwziêciem o jak najbardziej us³ugowym charakterze.
- Jakby nie patrzeæ - s³u¿y poprawie jakoci ¿ycia.
- Szerzej rzecz ujmuj¹c na plan pierwszy w tej dziedzinie wysuwa siê recycling surowców i oszczêdnoæ
energii. Skuteczne wykorzystywanie surowców poprawia
wyniki gospodarki pañstwa. Jeli w nim recyrkuluje mied,
stal, papier, szk³o  to trzeba mniej nak³adów na pozyskanie tych surowców od podstaw. Obni¿enie zatem energoch³onnoci i materia³och³onnoci gospodarki umo¿liwia jej szybki wzrost, nie mówi¹c ju¿ o zwiêkszeniu zdolnoci konkurencyjnej. Obecny wzrost PKB na poziomie
do 5 procent za rok, mo¿e dwa - jest w du¿ym stopniu
odbiciem tych tendencji. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e taki
poziom przyczyni siê do skutecznego rozwi¹zywania pro-
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dowiskowe, rachunek kosztów, a wiêc
korzyci, koszty ewentualnej modernizacji lub wdro¿enia usprawnieñ technologii, porównanie z innymi zak³adami z
danej bran¿y oraz odniesienie do dokumentów referencyjnych pokazuj¹cych najlepsze rozwi¹zania. Przy tym
zak³ada siê, ¿e nowe instalacje powinny spe³niaæ wymogi BAT ju¿ w momencie rozpoczêcia dzia³alnoci. Natomiast
istniej¹ce instalacje musz¹ poszukiwaæ
rozwi¹zañ efektywniejszych ni¿ te, które s¹ stosowane dotychczas. I takie
dzia³ania powinny byæ preferowane
przed stosowanymi dot¹d w postaci
urz¹dzeñ redukcyjnych koñca rury,
nierzadko zreszt¹ bardzo kosztownych.
Wdra¿anie zasad najlepszych technik mo¿e generowaæ bardzo silny, pozytywny dla polskiej gospodarki impuls,
skierowuj¹c w jeszcze wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu uwagê przedsiêbiorców na problemy modernizacji i innowacyjnoci, które s¹ warunkiem uzyskania lub utrzymania konkurencyjnoci na jednolitym rynku, tak europejskim, jak i globalnym.
- Na jakie obszary ekologii zostan¹ skierowane rodki z Funduszy
Strukturalnych?
- rodki z tych unijnych funduszy skierowane s¹ na wiele obszarów ekologii.
Ochrona rodowiska z UE jest traktowana horyzontalnie i w praktyce ze wszystkich funduszy mo¿na finansowaæ dzia³ania ekologiczne. Na przyk³ad,

z Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnych  sekcji Orientacji
mo¿na bêdzie finansowaæ projekty z zakresu gospodarki wodno-ciekowej na
terenach wiejskich (oczyszczalnie przyzagrodowe) oraz tzw. programy rolnorodowiskowe. Z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybo³ówstwa przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w sektorze przetwórstwa rybnego bêd¹ mogli ubiegaæ siê o
dofinansowanie budowy lub modernizacji oczyszczalni cieków. Inny przyk³ad
 z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego mo¿na staraæ siê o wsparcie przy
organizacji szkoleñ z zakresu ochrony
rodowiska. Najwiêcej jednak rodków
jest przeznaczonych na priorytety rodowiskowe z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
W Polsce zadania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska bêd¹ realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych:
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
i Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw (SPO-WKP). W ZPORR priorytetowe inwestycje, na które bêdzie
mo¿na pozyskaæ rodki na wspó³finansowanie, to projekty infrastrukturalne
w zakresie gospodarki wodno-ciekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, zapobiegania powodziom, zarz¹dzania ochron¹ rodowiska, wykorzystania odnawialnych róde³ energii.
Takie inwestycje bêdzie mo¿na wspó³-

blemów finansowych i spo³ecznych pañstwa, w tym bezrobocia.
- Czy spodziewa siê Pan znacz¹cych zmian w gospodarce lub nowych impulsów rozwojowych po dniu
1 maja  dacie polskiej akcesji do Unii Europejskiej?
- Mylê, ¿e akcesja spowoduje przyspieszenie wzrostu
gospodarczego tak¿e poprzez inwestycje proekoloigczne,
w kierunku których przesuwamy siê bardzo wyranie.
Obecnie w Polsce na ekologiê wydaje siê 6-8 miliardów
z³otych rocznie -po akcesji te kwoty siê podwoj¹. W efekcie mo¿na przyj¹æ, ¿e wejd¹ do nas nowe techniki i technologie oraz zwiêkszy siê sprzeda¿ us³ug ekologicznych.
- Postêp zmniejsza zanieczyszczenie naszego rodowiska. wiat okreli³ nam pu³apy, do jakich mo¿emy je truæ. Skoro jest coraz lepiej, to czy nadal bêdziemy handlowaæ niewykorzystanymi tzw. kwotami
emisji? Czy to w sensie globalnym jest etyczny proceder?
- Jak najbardziej, bo inwestowanie w ekologiê jest
kosztowne. Ten problem trzeba rozpatrywaæ tak¿e z innego punktu widzenia. Jeli kto ma rezerwy i dba o swoj¹
przyrodê, do dlaczego nie ma na tym korzystaæ. To tak,
jakbymy mieli do czynienia z dwoma przedsiêbiorstwami, w których jedno ma nadmiar pewnych wyrobów a drugie cierpi na ich brak. Naturaln¹ kolej¹ rzeczy jest wymiana handlowa pomiêdzy nimi, a nie inwestowanie
w trzecie przedsiêbiorstwo. S¹ oczywicie pewne granice wydatków na cele ekologiczne. Szwajcaria ma czyste
rodowisko i dochód narodowy czterokrotnie wy¿szy od
Polski. Chcieæ byæ od razu Szwajcari¹ pod tymi wzglêdami jest niemo¿liwoci¹. Nie mo¿emy wydawaæ wiêcej
na ekologiê ni¿ na to nas staæ. Potrzebujemy kapita³u na
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finansowaæ ze rodków Funduszy
Strukturalnych zarówno na obszarach
miejskich, wiejskich, jak i obszarach
podlegaj¹cych restrukturyzacji oraz
zdegradowanych obszarach miejskich,
po-wojskowych i po-przemys³owych.
- W jaki jeszcze sposób Unia Europejska mo¿e nam pomóc dostosowaæ
siê do standardów ekologicznych?
- W wywi¹zaniu siê z zobowi¹zañ negocjacyjnych i dostosowaniu do wymogów ochrony rodowiska pomo¿e nam
przede wszystkim Fundusz Spójnoci.
Jest to instrument polityki strukturalnej,
z którego na dzia³ania zwi¹zane
z ochron¹ rodowiska mo¿na otrzymaæ
oko³o 2 mld euro. Teraz najwa¿niejszym
naszym zadaniem jest przygotowanie
odpowiedniej iloci projektów, tak aby
w ca³oci wykorzystaæ przyznan¹ Polsce alokacjê na lata 2004-2006.
Poza instrumentami polityki strukturalnej UE Polska jako pañstwo cz³onkowskie mo¿e korzystaæ z innych programów, np. VI Programu Ramowego
i Programu LIFE.
Ponadto, jako cz³onek Unii Europejskiej, musimy w pe³ni stosowaæ przepisy unijne, a to oznacza wprost koniecznoæ dostosowania siê do standardów
Wspólnoty. Z jednej strony mamy wiêc
unijne wymagania, z drugiej  rodki,
z których mo¿emy skorzystaæ postêpuj¹c na drodze zbli¿ania siê do tych standardów.
- Dziêkujê za rozmowê.

wiele innych celów: na telefonizacjê, drogi i autostrady,
mieszkania i tysi¹ce innych dóbr. Trzeba wiêc wszystko
wywa¿yæ i dochodziæ do poziomu Szwajcarii stopniowo,
a nie gwa³townie. Powinnimy wiêc dbaæ o zachowanie
prawid³owych proporcji, o zrównowa¿ony rozwój.
- Fanatyzm ekologiczny nie jest wiêc postaw¹ po¿¹dan¹?
- Na pewno nie, aczkolwiek czujnoæ i wra¿liwoæ 
z ca³¹ pewnoci¹ tak. Wielu ekologów powodowanych

szlachetnymi intencjami czêsto zapomina o realiach
i chcia³oby mieæ poziom Szwajcarii w Polsce ju¿ teraz.
- Wiele siê mówi o polskiej ekologii, wiele siê
w niej dzieje. Mamy ca³e morze problemów do rozwi¹zania w tej dziedzinie, ale czy w kontekcie zbli¿aj¹cego siê cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
cd na str. 26
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cd. ze str.5

Dla swoich...

nie zapominamy czasem o inne stronie medalu
umiêdzynarodowienia polskiej gospodarki? Nastawieni jestemy przede wszystkim na aplikowanie o rodki i wykorzystywanie ich u nas, na robotê na w³asnym
podwórku. Czy z pola widzenia nie umykaj¹ nam szanse dla polskiego zaplecza ekologicznego w innych czêciach Kontynentu  na przyk³ad na jego wschodzie?
- Tak¿e mam takie wra¿enie, chocia¿ pierwsze oznaki ruchu w interesie na wschodzie z naszym udziale ju¿
obserwujemy. Dotyczy to na przyk³ad prac projektowych,
doradztwa, dostaw urz¹dzeñ. We wschodniej czêci Europy pod wzglêdem ekologicznym jest masê do zrobienia i kto bêdzie musia³ tej robocie podo³aæ. Dlaczego
nie my? Nie widzê przeszkód. Te pañstwa bêd¹ nas naladowaæ i powinnimy  w imiê europejskiej solidarnoci  podzieliæ siê swoimi dowiadczeniami. A ¿e przy
okazji zarobimy na tym  tylko siê cieszyæ. Polska nie
ma zbyt wielu rodków na promocjê eksportu, w tym us³ug
ekologiczny, wiele wiêc zale¿y od przedsiêbiorczoci tej
bran¿y. Damy sobie radê, o czym wiadczy obecny niespotykany wrêcz wzrost polskiego eksportu O ile przemys³ wêglowy wyeksportowa³ w ubieg³ym roku za miliard
dolarów, to pozosta³a czêæ gospodarki ju¿ za 50. To zestawienie wiadczy o zmianie proporcji i szansach na
przysz³oæ. Lokomotywami s¹ przemys³ samochodowy
i komponentów tej bran¿y, meblarski, elektroniki u¿ytkowej, sprzêtu gospodarstwa domowego. By³oby po¿¹danym, aby do tej czo³ówki do³¹czy³a bran¿a ekologiczna.
Mylê, ¿e nie potrzebuje ona specjalnego wsparcia ze
strony pañstwa, ¿e wystarczy odbiurokratyzowanie gospodarki i ni¿sze podatki. Polacy s¹ narodem bardzo
przedsiêbiorczym, a cechê tê obecnie zaczyna wspieraæ
bardzo wysoki poziom wykszta³cenia. Pokolenie w wieku 19-25 lat szczyci siê 45-50 procentowym wspó³czynnikiem skolaryzacji  po³owa studiuje. W Niemczech jest
to 30 procent, w Czechach 20. Mamy wiêc pod tym wzglêdem po Irlandii i Finlandii najlepsze wskaniki w Europie. I fakty te nie s¹ wcale odleg³e od problematyki poruszanej podczas naszej rozmowy. Maj¹ one i bêd¹ mia³y
ogromny wp³yw na kszta³t polskiej gospodarki i poziom
¿ycia w kraju w najbli¿szych dziesiêcioleciach.
- Skoro ju¿ weszlimy na grunt prognoz, to na koniec zapytam Pana o wizjê Polski jako kraju ekologicznie czystego.
- Bêdzie to kraj posiadaj¹cy przemys³ ciê¿ki, a wiêc
górnictwo i hutnictwo, ale niewielkich rozmiarów, dysponuj¹cy bardzo dobrze rozwiniêtym przemys³em przetwórczym, coraz czêciej bazuj¹cym na wysokiej jakoci i
wysokich technologiach, specjalizuj¹cy siê w us³ugach,
równie¿ turystycznych. Polska  o czym ma³o kto wie 
jest obecnie wielkim zag³êbiem sportów zimowych dla
Rosjan i Ukraiñców. Dla nich Zakopane i Bieszczady to
Zachód. Do Chamonix czy Davos je¿d¿¹ najbogatsi, a
do nas zamo¿na klasa rednia. Polska bêdzie wiêc krajem o czystym rodowisku, atrakcyjnym dla obcych, ale i
dla swoich.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Nie jest tajemnic¹, ¿e przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê dostarczaniem wody i zagospodarowywaniem cieków w regionie tak silnie
zurbanizowanym jak l¹sk i Zag³êbie od¿y³y
z chwil¹ przejêcia ich przez samorz¹dy.
Podzielono molochy, a maj¹tek przekazano gminom. By³ to 
obok w nielicznych przypadkach wpuszczenia w nowo powstaj¹ce spó³ki gminne obcego kapita³u  zabieg, który rych³o da³
rezultat w postaci niebotycznej poprawy zarz¹dzania i jakoci
us³ug. Okaza³o siê, ¿e przedsiêbiorstwa maj¹ce status u¿ytecznoci publicznej z powodzeniem mog¹ dzia³aæ w oparciu o rachunek ekonomiczny
Nie inaczej by³o w Bêdzinie.
W 1996 roku Rada Miejska Bêdzina
podjê³a decyzjê o przekszta³ceniu poprzez likwidacjê pañstwowego do tej
pory Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w spó³kê skarbu gminy.
 By³ to proces bardzo trudny  jak
wspomina dzi prezes Zarz¹du i Dyrektor Naczelny Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Bêdzinie in¿. Kazimierz
Buczyñski  tak¿e dlatego, ¿e pierwszy w Polsce w tej bran¿y. Od pocz¹tku bra³em udzia³ w dziele tworzenia firmy z prawdziwego zdarzenia, najpierw jako likwidator dotychczasowej struktury, potem,
jako szef Zarz¹du i dyrektor spó³ki miejskiej, która zaczê³a dzia³aæ w padzierniku 1997 roku.
Kiedy osiedli na swoim  Zarz¹d od razu uderzy³a zmiana,
jak zasz³a w ludziach. Do tej pory mienie pañstwowe za³oga traktowa³a beztrosko. Zdarza³o, ¿e jaka rurka, czy k¹townik komu
przyda³ siê w domu, wiêc zabiera³. Teraz jest zupe³nie inaczej.
W ci¹gu kilku lat transformacji firmy towarzyszy³a jej przemiana
w umys³ach i nawykach. Dzi nic siê nie poniewiera, ludzie dogl¹daj¹ maszyn i urz¹dzeñ jak swoich, wiedz¹, ¿e to ich warsztat pracy, ¿e musz¹ o niego dbaæ, bo to on daje im pracê
w miecie cierpi¹cym na spore bezrobocie. To nie s¹ s³owa bez
pokrycia. Kiedy spotykam siê z prezesem Buczyñskim, ten od
razu zaprasza do salki konferencyjnej kilka znacznie m³odszych
od siebie osób ze cis³ego kierownictwa przedsiêbiorstwa.
 To, ¿e stawiam na m³odych ludzi  zapewnia  nie jest ¿adnym frazesem.

Porz¹dki

W firmie dy¿urna zasada brzmi  to, co wypracujemy  mamy
do podzia³u. Ale dzieliæ trzeba m¹drze, zadbaæ o przysz³oæ,
o inwestycje, modernizacje, rozwój. To przekonanie tkwi g³êboko w g³owie zarówno zwyk³ego robotnika od ³opaty, jak in¿yniera na kierowniczym stanowisku.
Jak wszêdzie tak i w Bêdzinie podstawowym zadaniem przedsiêbiorstwa jest produkcja i dostawa wody oraz odbiór cieków.
Sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjna ma 20-30 lat i wymaga ci¹g³ych napraw. Prezes Buczyñski wprowadzi³ jednak regu³ê,
w myl której ekipa, która spartaczy naprawê awarii, poprawiaæ
j¹ bêdzie za darmo, po godzinach. Jakoæ roboty poszybowa³a
natychmiast w górê. Kiedy w bêdziñskich wodoci¹gach ludzi
z wy¿szym wykszta³ceniem by³o co kot nap³aka³, dzi co 9 pracownik ma dyplom wy¿szej uczelni. Kadra nieustannie siê szkoli, bo Zarz¹d wi¹¿e wielkie nadzieje z cz³onkostwem Polski
w Unii Europejskiej. Prezes zosta³ powo³any przez ministra leziaka do sk³adu Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Wis³y firma jest cz³onkiem porozumienia wodoci¹gowego, w którym jest siedem przedsiêbiorstw: obok bêdziñskiego z Sosnowca, D¹browy Górniczej, Czeladzi, Piekar, Jaworzna i Tarnowskich Gór oraz Izby Gospodarczej Wodoci¹gi Polskie. Ludzie
z kierownictwa aktywnie bior¹ udzia³ w konsultacjach na temat
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Bêdzin przeciera³ szlak
nowej ustawy o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków.
Te wszystkie przejawy aktywnoci by³y i s¹ mo¿liwe dziêki podstawowej, fundamentalnej zmianie, jaka zasz³a w firmie. Wszyscy wiedz¹, ¿e s¹ na swoim. A st¹d ju¿ tylko ma³y krok do absolutnego przekonania, ¿e dadz¹ sobie radê, pokonaj¹ wszelkie
trudnoci, potrafi¹ siêgaæ po cele, które jeszcze do niedawna
wydawa³y siê niedosiê¿ne. Wiêksza wiadomoæ, dyscyplina i...
krzy¿ na drogê tym, którym z nowymi porz¹dkami w firmie by³o
nie po drodze.

Odpowiedzialnoæ

Przedsiêbiorstwo od siedmiu lat ma
zupe³nie now¹ oczyszczalniê cieków
 mówi jej kierownik mgr in¿. Jaros³aw
Banasik.  To inwestycja mo¿e nieco
na wyrost, bo wykorzystujemy obecnie
40 procent jej mo¿liwoci, ale ówczeni planici nie przewidzieli mniejszego zu¿ycia wody przez mieszkañców,
a co za tym idzie mniejsz¹ iloci¹ cieków. Zak³adano, ¿e ka¿dy mieszkaniec
bêdzie zu¿ywa³ oko³o 300 litrów wody
na dobê. Ludzie s¹ biedni i oszczêdzaj¹ tak¿e na wodzie. Zu¿ycie wody olicznikowano i rzeczywisty jej pobór spad³ do 94 litrów na mieszkañca w ci¹gu doby. To powoduje problemy, bo woda stoi w rurach
zanim zostanie podana. Na pocz¹tku lat 90. zbyt optymistycznie
patrzono w przysz³oæ, tempo rozwoju gospodarczego wygas³o.
Ten stan nie ma jednak znaczenia dla kosztów dzia³ania oczyszczalni - zapewnia kierownik Banasik.
S¹ w Bêdzinie dzielnice takie jak Grodziec, gdzie kanalizacji
zbiorczej, sanitarnej w ogóle nie ma. I tutaj w³anie koncentruj¹
siê proekologiczne plany bêdziñskiego MPWiK. Wybudowano
ju¿ dla tej dzielnicy podejcie do oczyszczalni w Wojkowicach,
Grodziec zostanie skanalizowany. - MPWiK w Bêdzinie zaci¹gnê³o na realizacjê tego projektu po¿yczkê w wysokoci ok. 700
tysiêcy z³otych. Pozyskane pieni¹dze pochodzi³y ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic i Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej z Warszawy, w ramach uruchomionych
linii kredytowych w Banku Ochrony rodowiska S.A. w Katowicach  mówi specjalista ds. technicznych mgr in¿. Mariusz B³aszczuk, uznawany w firmie za wszystkowiedz¹cego o pomocowych funduszach ekolologicznych i unijnych.
- Fundusz pomóg³ nam tak¿e przy
zakupie wielofunkcyjnego specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji typu Kaiser. Dysponujemy studium opracowanym na
nasze potrzeby przez G³ówny Instytut Górnictwa, które wskazuje priorytetowe obszary dzia³añ, na których
powinnimy siê skoncentrowaæ.
Opracowalimy ju¿ 9 pe³nych dokumentacji projektów, których realizacjê chcemy finansowaæ tak¿e
z unijnego Funduszu Spójnoci.
Do przedsiêwziêæ najwa¿niejszych prezes Buczyñski zalicza
inwestycjê kanalizacyjn¹ w Grodcu, wymianê wodoci¹gów azbestowo-cementowych na sieæ wodoci¹gow¹ z rur PE i poprawê
jakoci wody.
- Aby unikn¹æ wszelkich podejrzeñ o ska¿enia wirusologiczne i bakteriologiczne woda z tych ujêæ jest poddawana specjalnemu procesowi wyja³awiania multifalowego, bez udzia³u komponentów chemicznych. Jest to technologia, która za pomoc¹
wi¹zek wiat³a - wyjania prezes Buczyñski - rozbija wirusy
i bakterie ju¿ na poziomie DNA, ca³kowicie eliminuj¹c je z wody.

Przed 1 majem

Woda do sieci miejskiej m. Bêdzina dostarczana jest z magistrali GPW oraz ujêæ
g³êbinowych MPWiK Sp. z o. o Bêdzin (ok. 40 proc. ca³ego zapotrzebowania). Woda ta spe³nia obecnie najsurowsze normy
europejskie. Jedynym mankamentem wody g³êbinowej (triasowy poziom wodonony) jest wysoka twardoæ.  Pomimo, i¿ naukowo dowiedziono, ¿e wysoka twardoæ nie jest parametrem
dyskwalifikuj¹cym wodê do picia (dyrektywy UE nie uwzglêdniaj¹ tego wskanika) pozostaje niew¹tpliwie uci¹¿liwa w przypadku eksploatacji urz¹dzeñ grzewczych (przep³ywowe podgrzewacze wody, pralki, czajniki) - z uwagi na wykszta³caj¹cy siê kamieñ - t³umaczy zastêpca kierownika Dzia³u Technicznego mgr
in¿. Aleksandra WÓJCIK. Wychodz¹c naprzeciw Odbiorcom wody MPWiK Sp. z o. o. Bêdzin zamontowa³o w czerwcu 2003r. na jednym
z ujêæ instalacjê pilota¿ow¹ - dozuj¹c¹ CLAROFOS 150 - preparat polifosforanowy bêd¹cy inhibitorem
twardoci wody, eliminuj¹cym wytr¹canie siê osadów wapniowo-wêglanowych bez wp³ywu na pogorszenie
jakoci wody.
W bêdziñskim MPWiK trwaj¹ nieustanne poszukiwania rezerw i mo¿liwoci rozwojowych. Osady odbieWed³ug ró¿nych szacunków dostosowanie do wymogów prawa UE w zakresie ochrony rodowiska bêdzie wymagaæ nak³adów
inwestycyjnych na poziomie 20-30 mld euro. Ju¿ dzisiaj w ca³oci
nak³adów na inwestycje ekologiczne 70 proc. to udzia³ przedsiêbiorstw. Po akcesji znacz¹co wzronie udzia³ rodków strukturalnych UE, natomiast udzia³ przedsiêbiorstw prawdopodobnie pozostanie na dotychczasowym poziomie. Porednio jednak efekt
wzrostu nak³adów inwestycyjnych odczuje ca³y sektor przedsiêbiorstw, w tym ma³e i rednie.
Prawo UE z zakresu ochrony rodowiska zawiera przepisy maj¹ce umo¿liwiæ wiêkszy dostêp do informacji o g³ównych ród³ach
zanieczyszczenia rodowiska. Administracja pañstw cz³onkowskich
ma obowi¹zek udostêpniaæ informacje zarówno osobom fizycznym,
jak i prawnym. Wa¿ne, ¿e osoby te nie musz¹ podawaæ przyczyn,
dla których chc¹ otrzymaæ takie informacje. Innym przyk³adem jest
decyzja w sprawie wdro¿enia europejskiego rejestru zanieczyszczeñ.
Rejestr ma obejmowaæ 37 rodzajów zanieczyszczeñ powietrza oraz
26 wody, a tak¿e zawieraæ dane dotycz¹ce poszczególnych zak³adów, wraz z podaniem ich lokalizacji i nazwy.

ra sosnowiecka firma Sowex i poddaje uzdatnianiu sk³adnikami
pochodzenia rolinnego oraz fermentacji. W efekcie pozyskiwany jest bardzo dobrej jakoci humus. O 1 maja mog¹ tutaj byæ
spokojni. Normy unijne na wodê i cieki ( maj¹ pozwolenie na
odprowadzanie ich przez kolejne 20- lat) s¹ przestrzegane z
du¿ym zapasem.
Antoni Szczêsny
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GRANICA POLSKO-NIEMIECKA (3)

Sformu³owania zawarte w dokumentach (m.in. w umowach o utworzeniu euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr) odnonie zadañ w sferze gospodarczej i cywilizacyjnej wytyczaj¹ wprawdzie kierunek wspó³pracy
obszarów przygranicznych, jednak¿e konkretne zadania stawiane
w tej wspó³pracy nie s¹ tak wyrane artyku³owane jak w wielu porozumieniach o wspó³pracy transgranicznej w Europie Zachodniej, czy
dokumentach dotycz¹cych takiej wspó³pracy w ogóle.

Przyk³adowo w Europejskiej Karcie Regionów Granicznych i Transgranicznych czytamy na
ten temat: W wyniku peryferyjnego po³o¿enia
stref przygranicznych wytworzy³y siê w ca³ej Europie rozliczne dysproporcje w koncentracji gospodarki miêdzy regionami po³o¿onymi w g³êbi
kraju, a tymi na pograniczu. Czasami dysproporcje (powa¿ne zró¿nicowanie struktur gospodarczych i dochodów) s¹ uderzaj¹ce, jak np., w przypadku Europy Po³udniowej, rodkowej i Wschodniej (...) Nale¿y przeciwdzia³aæ rosn¹cym efektom kumulacji pracy, us³ug i kapita³u w przemys³owych centrach Europy poprzez wspólnie ustalone europejskie i pañstwowe zagospodarowanie przestrzenne i politykê regionaln¹ .
Równie¿ w wyst¹pieniach wielu czo³owych
polityków niemieckich, dzia³aj¹cych na niemieckich obszarach przygranicznych z Polsk¹, spra-

mo¿liwoci Polsce jako pañstwu le¿¹cemu porodku Europy i odgrywaj¹cemu rolê pomostu
miêdzy wysoko rozwiniêt¹ gospodarczo Europ¹
Zachodni¹ a ch³onnym i bogatym w surowce rynkiem euro-azjatyckim. Zjednoczenie Niemiec
i zmiany polityczno-ustrojowe w Europie
Wschodniej w sposób zasadniczy zmieni³y charakter s¹siedztwa Polski i Niemiec. Bowiem pañstwa te znalaz³y siê na g³ównej europejskiej osi
geostrategicznej, biegn¹cej z zachodu na
wschód wielkimi równinami pó³nocnoeuropejskimi. Pewna komplementarnoæ gospodarek Zachodniej i Wschodniej Europy stwarzaæ bêdzie
podstawê do rozbudowy ich powi¹zañ gospodarczych i handlowych, w których Polsce z jej
ludnoci¹ stanowi¹c¹ po ok. 20% ludnoci
pañstw stanowi¹cych trzon UE(Niemiec, Danii,
krajów Beneluksu i Wielkiej Brytanii) z jednej strony oraz obszarów euro-azjatyckich (obejmuj¹cych Bia³oru, Ukrainê i Federacjê Rosyjsk¹) z
drugiej strony mo¿e przypaæ istotna rola, tym

wa ta by³a stawiana bardziej wyrazicie. Zarówno premier Saksonii Kurt Biedenkopf jak i premier Brandenburgii Manfred Stolpe wyra¿ali
przekonanie, ¿e droga do przezwyciê¿enia peryferyjnego po³o¿enia niemieckich obszarów na
granicy z Polsk¹ i Czechami  opónionych
w rozwoju w stosunku do obszarów le¿¹cych
w g³êbi Niemiec  prowadzi poprzez rozwijanie
wspó³pracy transgranicznej i powrót na tradycyjne szlaki handlowe tych krajów (tzn. Saksonii i Brandenburgii). Za tym stanowiskiem kryje
siê przekonanie, ¿e niemieckie miasta i gminy
le¿¹ce na wschodnim pograniczu Niemiec nie
mog¹ liczyæ na nap³yw inwestorów prywatnych
z g³êbi Niemiec. Natomiast mog¹ zyskaæ na przyst¹pieniu Polski do UE i zwi¹zanego z tym o¿ywienia stosunków gospodarczych i handlowych .
Mo¿liwoci, o których mowa jest w koñcowym fragmencie wypowiedzi s¹ spraw¹ przysz³oci. Natomiast dzi najwa¿niejsze pytanie brzmi:
na ile wspó³praca euroregionalna sprzyja usuwaniu dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów rozdzielonych granic¹ polsko-niemieck¹
i tworzeniu tym samym warunków sprzyjaj¹cych
procesom integracyjnym? Wed³ug opinii wyra¿anych w literaturze niemieckiej i polskiej dysproporcja miêdzy poziomem ¿ycia i rozwojem cywilizacyjnym obszarów polskich i niemieckich
kszta³tuje siê jak 1:7(8), pomimo tego, i¿ zachodnie pogranicze Polski jest wy¿ej rozwiniête gospodarczo i cywilizacyjnie ni¿ niektóre centralnie po³o¿one obszary Polski.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, i¿ enigmatycznie sformu³owanym postanowieniom porozumieñ
odpowiadaj¹ osi¹gniête rezultaty wspó³pracy w
tej dziedzinie.
Sytuacja, je¿eli chodzi o stan i rezultaty
wspó³pracy euroregionalnej jest dosyæ z³o¿ona.
Mo¿na zak³adaæ, ¿e postêpuj¹cy proces jednoczenia siê Europy w kierunku wschodnim, a
w ka¿dym razie, proces rozbudowy ró¿norodnych kontaktów, warunkowany jednak stabilizacj¹ polityczn¹ i gospodarcz¹ Rosji, otworzy nowe

bardziej, ¿e coraz cilejsze wi¹zanie siê Polski
ze strukturami europejskimi sprzyjaæ bêdzie dowartociowaniu Polski wobec wschodnich s¹siadów.
W tym kontekcie niebagatelne znaczenie
ma fakt, i¿ przez Niemcy i Polskê przebiegaj¹
g³ówne po³¹czenia drogowe i kolejowe miêdzy
Europ¹ Zachodni¹ i Wschodni¹, a tak¿e sieci
energetyczne zaopatruj¹ce zachodni kontynent
w gaz, ropê naftow¹ i energie elektryczn¹.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mo¿liwoci tkwi¹ce w wykorzystaniu geostrategicznego po³o¿enia Polski w jakiej mierze wp³ywa³y inspiruj¹co
na twórców euroregionów, bowiem regiony granicz¹ce z Niemcami w pierwszym rzêdzie odczuwa³y nasilanie siê ró¿norodnych kontaktów
pomiêdzy stosunkowo szczelnie zamkniêt¹ dot¹d Europ¹ Zachodni¹ a otwieraj¹c¹ siê Europ¹
Wschodni¹. Nie znaczy to, ¿e efekty tego otwarcia s¹ tylko pozytywne dla terenów nadgranicznych, a rysuj¹ce siê szanse wynikaj¹ce z nowego, geostrategicznego usytuowania Polski musz¹ byæ wykorzystane. Mo¿na zaryzykowaæ tezê,
¿e rachunek zysków i strat wynikaj¹cy z nasilaj¹cej siê wspó³pracy transgranicznej na granicy
zachodniej, bêdzie wyznacznikiem szans i zagro¿eñ rysuj¹cych siê przed Polsk¹ w proces integracji europejskiej.
Aktualnie pytanie, na ile zmienione po³o¿enie geostrategiczne Polski mo¿e okazaæ siê korzystne dla regionów le¿¹cych wzd³u¿ Odry
i Nysy £u¿yckiej jest otwarte. Pozytywna odpowied na nie uzale¿niona jest przede wszystkim
od zdolnoci do pod³¹czenia siê gospodarki
i sieci us³ug regionów nadgranicznych do istniej¹cych arterii komunikacyjnych. Obecny stan tych
regionów (peryferyjne po³o¿enie, ma³a gêstoæ
zaludnienia, brak wiêkszych orodków miejskich
 za wyj¹tkiem Szczecina) nie sprzyja wykorzystaniu tej szansy. Istnieje raczej niebezpieczeñstwo, ¿e przez polskie obszary przygraniczne
przebiegaæ bêd¹ swoiste korytarze komunikacyjne, którymi p³yn¹æ bêd¹ strumienie towarów
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i ludzi do po³o¿onych w g³êbi kraju orodków
miejskich i przemys³owych. Natomiast niedostosowane do wzmo¿onego ruchu przejcia graniczne, zw³aszcza te, które usytuowane s¹ w miastach granicznych, zjawiska patologii zwi¹zane
z niekontrolowanym przep³ywem (a czêsto przerzutem ludzi), rywalizacja gangów przestêpczych
o opanowanie nielegalnego handlu papierosami, alkoholem itp pogarszaæ bêd¹ warunki bytowania ich mieszkañców.
Wspó³pracê spo³ecznoci po obu stronach
granicy hamuje fakt, i¿ nie mia³y one mo¿liwoci
wytworzenia tradycji takiej wspó³pracy. Po stronie polskiej mieszkaj¹ przesiedleñcy z polskich
kresów wschodnich, którzy w wiêkszoci nigdy
nie mieli do czynienia ani z kultur¹, ani z jêzykiem, ani te¿ obyczajowoci¹ niemieck¹. Natomiast po zachodniej stronie Odry mieszkaj¹ przesiedleñcy z obecnych polskich terytoriów. Spo³ecznoci po obu stronach na skutek oddzia³ywania wielu czynników (historii, czynników kulturowych, spo³eczno-gospodarczych) zachowuj¹
pewien dystans.
Na dynamikê polsko-niemieckiej wspó³pracy transgranicznej negatywnie rzutuje sytuacja
spo³eczno-gospodarcza obszarów by³ej NRD, le¿¹cych przy granicy z Polsk¹. Tereny te, mimo
ogromnych subwencji w³adz federalnych, znajduj¹ siê wci¹¿ w stanie zapaci gospodarczej.
Saksonia, Meklemburgia-Pomorze-Przednie
i Brandenburgia wykazuj¹ najwiêkszy w RFN poziom bezrobocia, najwiêkszy odp³yw ludnoci
i najwy¿sze wskaniki w zakresie patologii spo³ecznych . Przyznawane tym krajom rodki
w pierwszym rzêdzie wykorzystuj¹ wielkie metropolie: Berlin, Drezno, Lipsk  natomiast tereny przygraniczne znajduj¹ siê w typowym po³o¿eniu peryferii. Ekkehard Buchhofer okrelaj¹c gotowoæ spo³ecznoci niemieckiego pogranicza do wspó³pracy transgranicznej stwierdza³,
¿e Konsekwencj¹ si³y wydarzeñ z lat 1989-1990
by³a czêciowa utrata zdolnoci i gotowoci do
percepcji aspektów pozaniemieckich . Oznacza³o to, ¿e spo³ecznoci tych obszarów zainteresowane s¹ w pierwszym rzêdzie w³asnym losem,
a w ewentualnym anga¿owaniu siê we wspó³pracê euroregionaln¹ poszukiwaæ bêd¹ mo¿liwoci poprawy w³asnej sytuacji.
Z kolei polskie obszary pograniczne s¹ s³abiej rozwiniête gospodarczo i cywilizacyjnie od
obszarów niemieckich. Za wyj¹tkiem Szczecina
brakuje wielkich orodków metropolitalnych, odgrywaj¹cych dzi ze wzglêdu na potencja³ ludnociowy i usytowanie orodków naukowych
i wytwórczych, rolê centrów rozwoju. Wroc³aw
i Poznañ, mog¹ce spe³niaæ tak¹ rolê znajduj¹
siê w znacznym oddaleniu, a ponadto ich aspiracje maj¹ inny charakter i nie pokrywaj¹ siê
z aspiracjami obszarów przygranicznych. Zielona Góra ani Gorzów nie spe³niaj¹ takiej roli. Ta
nierównowaga zosta³a spotêgowana po przeniesieniu stolicy zjednoczonych Niemiec do Berlina. W tej chwili trudno jest jeszcze dok³adnie
przewidzieæ konsekwencje oddzia³ywania gospodarczego, cywilizacyjnego i kulturowego Berlina
na zachodnie pogranicze polskie, ale jest pewne, i¿ bêdzie ono siê nasilaæ.
c.d.n.
Prof.dr hab. Piotr Dobrowolski
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Bez obaw i kompleksów
Z Benedyktem Lipczyñskim  prezesem zarz¹du Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bytomiu rozmawia Ewa Grochowska

- Kierowana przez Pana firma podlega surowym rygorom dotycz¹cym ochrony rodowiska,co nie mo¿e dziwiæ zwa¿ywszy na
zakres dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Bytomiu. W jakim
stopniu PWiK jest przygotowane do wype³niania unijnych norm w tym zakresie?
- Jako przedsiêbiorstwo us³ugowe oferujemy naszym klientom pakiet us³ug obejmuj¹cych czyszczenie sieci kanalizacyjnej, prowadzenie jej diagnostyki, a tak¿e bezwykopowe naprawy i renowacje tej¿e sieci. Jestemy w stanie zidentyfikowaæ potencjalne
problemy, a jednoczenie dzia³aæ w taki sposób, a¿eby do niezbêdnego minimum ograniczyæ ingerencjê w rodowisko naturalne.
Wspomniane przeze mnie bezwykopowe
naprawy i renowacje sieci s¹ nowoczesnymi, proekologicznymi metodami, zgodnymi
z zasadami tzw. zrównowa¿onego rozwoju.
Maj¹c na uwadze coraz wiêksze wymagania stawiane firmom us³ugowym w zakresie
tak jakoci,jak i ochrony rodowiska, w ubieg³ym roku uzyskalimy certyfikaty zgodnoci systemu jakoci z wymogami normy ISO
9001:2000 i zgodnoci systemu zarz¹dzania rodowiskiem zgodnie z ISO 14001.
- Obecny stan firmy jest wypadkow¹
10-letnich dzia³añ modernizacyjnych
zmierzaj¹cych do jej unowoczenienia.
Jakie etapy, Pana zdaniem, by³y na tej
drodze najtrudniejsze?
- Dzia³ania zwi¹zane z wyposa¿aniem
naszego przedsiêbiorstwa w nowoczesne
technologie rozpoczêlimy ju¿ w 1994 roku
od zakupu pierwszego zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej. Potem
kolejno zakupilimy dwufunkcyjne samochody do czyszczenia sieci, technologie do bezwykopowej naprawy i renowacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Trzeba bowiem
pamiêtaæ, i¿ nasze us³ugi wiadczymy nie
tylko na l¹sku, ale tak¿e w Polsce centralnej i wschodniej, st¹d pojawi³a siê koniecznoæ sprostania konkurencji, co nie by³oby
mo¿liwe bez inwestycji w nowoczesne technologie. Na tym rynku funkcjonuj¹ ju¿ firmy
tak rodzime, jak i zagraniczne, dlatego staj¹c wobec takiego faktu musimy byæ lepsi,
ni¿ inni. W mojej ocenie najtrudniejsze do
pokonania na te drodze by³y bariery mentalne za³ogi  w tej chwili pracuje w spó³ce oko³o 130 osób, z czego 3/4 to s¹ jej udzia³owcy.

W takiej grupie zawsze pojawi¹ siê tacy, którzy uwa¿aj¹, ¿e dobrze jest tak jak by³o
i ¿adne zmiany, a tym bardziej kosztowne
inwestycje, nie s¹ potrzebne. Na szczêcie,
uda³o siæ nam pokonaæ te przeszkody i przez
7 lat ca³y wypracowany zysk przeznaczalimy na modernizacjê firmy. Sukces osi¹gnêlimy dlatego, i¿ wszyscy pracuj¹cy w przedsiêbiorstwie maj¹ ju¿ wizjê swojego w nim
funkcjonowania nie tylko na najbli¿szy rok,
ale na 5 i wiêcej lat.
- Czy kontakty PWiK z firmami europejskimi pomog³y zarz¹dowi we wprowadzaniu tych zmian i przekonywaniu pracowników o ich celowoci?
- Niew¹tpliwie tak. Wielu naszych ludzi
mia³o okazjê wyjechaæ do Europy Zachodniej i zobaczyæ, jak tam siê pracuje, traktuje
firmê, w jaki sposób kszta³tuje swoje plany
na bazie tych, które formu³uje zatrudniaj¹ce
przedsiêbiorstwo. W ten sposób dorobilimy
siê dobrych, trwa³ych kontaktów z zagranicznymi partnerami, wród których szczególnie
cenimy sobie niemieck¹ firmê Epros GmbH
oraz wêgiersk¹, o nazwie Polinvent. Coroczne spotkania, wymiana dowiadczeñ, informacje o nowinkach technicznych w naszej
bran¿y s¹ kapita³em nie do przecenienia,
który staramy siê tu, w Polsce wykorzystaæ.
Dla przyk³adu podam, i¿ wynaleziona przez
Wêgrów specjalna ¿ywica s³u¿¹ca do naprawy sieci kanalizacyjnej sta³a siê podstaw¹
przy opracowaniu bezwykopowej metody
naprawy tej¿e sieci. Nowoczesne technologie s¹ dla nas bowiem podstaw¹ dzia³ania
na konkurencyjnym rynku, bo dziêki nim
mo¿emy zaoferowaæ remont sieci, który kiedy trwa³ kilkadziesi¹t lub kilkanacie dni, a
teraz mo¿na go przeprowadziæ w kilka dni
lub godzin. To bezporedni, wymierny zysk i
dla nas i dla naszego kontrahenta. Na szczêcie, w Polsce coraz czêciej przy wyborze
firmy, która ma wykonaæ remonty, brany jest
pod uwagê czas trwania prac, co jeszcze
kilka lat temu nie by³o tak powszechne.
- Czy mo¿liwoæ skorzystania z funduszy strukturalnych, które stan¹ siê dostêpne dla polskich przedsiêbiorstw po
akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, jest równie¿ szans¹ dla Pana firmy?
- Mamy ju¿ pewne pozytywne dowiadczenia zwi¹zane ze staraniami o dotacje z
funduszy przedakcesyjnych takich jak Phare, jak równie¿ z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoci przy wprowadzaniu Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ i rodowiskiem. Korzystalimy równie¿
z preferencyjnej po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. S¹dzimy wiêc, i¿
mo¿e to byæ bardzo pomocne ju¿ po akcesji, gdy wejd¹ do Polski fundusze strukturalne. Chcielibymy pozyskane w ten sposób
rodki przeznaczyæ na zakupy kolejnych
nowoczesnych technologii i urz¹dzeñ, które
jeszcze nie pojawi³y siê na polskim rynku.
To bêdzie inwestycja rzêdu kilkuset tysiêcy
z³otych, i to w pierwszym etapie. W listopa-

dzie tego roku chcielibymy uczestniczyæ
równie¿ w Targach Midas w Pary¿u, które
pozwalaj¹ nam na nawi¹zanie cennych kontaktów z europejskimi przedsiêbiorcami.
- W czym upatruje Pan najpowa¿niejsze bariery w rozwoju firmy? Jak mo¿na
pokonaæ te trudnoci?
- Nasze negatywne dowiadczenia
sprzed dwóch lat, gdy zaproponowalimy
Czechom, którzy borykali siê ze skutkami
katastrofalnej powodzi, nasze us³ugi wskazuj¹, ¿e polskie przedsiêbiorstwa bran¿y
wodno-kanalizacyjnej w pojedynkê niewiele
zwojuj¹ na europejskich rynkach. W wielu
krajach bowiem spotkamy siê z powa¿nym
protekcjonizmem pañstwowym, który zamknie nam drzwi. Trzeba jednoczyæ siê
w konsorcja, albo zak³adaæ oddzia³y firm
w tamtych pañstwach. Rozwa¿amy i taki wariant, bior¹c pod uwagê nasze zainteresowanie w niedalekiej przysz³oci rynkami:
hiszpañskim, w³oskim i greckim.
- Jakie s¹ Pana osobiste nadzieje
i obawy zwi¹zane ze zbli¿aj¹c¹ siê integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹?
- Najwiêksze nadzieje wi¹¿ê, oczywicie,
z funduszami strukturalnymi, jak równie¿
z faktem, i¿ po akcesji pojawi siê szansa wejcia z naszymi us³ugami na nowe rynki. Znikn¹ bariery celne i zwi¹zane z nimi czasoch³onne procedury, bêdziemy mieli mo¿li-

woæ wykorzystania sprawdzonego potencja³u firmy  jej jakoci i korzystnych cen za
wykonywane us³ugi. Jest to tym bardziej
cenne, i¿ nasi pracownicy maj¹ ju¿ dowiadczenia w kontaktach z zachodnimi przedsiêbiorstwami i s¹ przygotowani do pracy zagranic¹.
A obawy? Na to pytanie odpowiem nastêpuj¹co: trzy lata temu przyjechali do nas
przedstawiciele Niemieckiej Izby Gospodarczej i z ich wypowiedzi wynika³o jednoznacznie, ¿e to nie my ich, ale oni nas siê boj¹.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Decydowaæ o swoim
Z Henrykiem B³a¿usiakiem - Prezesem Zarz¹du Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach rozmawia Jacek
Broszkiewicz
- Woda w wielkiej aglomeracji to skarb. Czêsto mówi siê o
jej dostarczaniu, gospodarowaniu ni¹, odprowadzaniu cieków. Rzadziej o tym, sk¹d j¹ braæ.
- Dwustutysiêczne miasto zaopatrujemy korzystaj¹c z dwóch
róde³. Mamy g³êboko pod ziemi¹ ogromny zbiornik doskona³ej
wody pitnej, znany pod nazw¹ Triasu Gliwickiego, z którego zaopatrywane jest nie tylko nasze miasto, ale równie¿ Pyskowice,
Zabrze i inne miasta l¹ska. Trias Gliwicki siêga a¿ pod Tarnowskie Góry i daje nam ponad 70 procent wody zu¿ywanej w miecie. Na szczêcie uda³o siê uchroniæ ten zbiornik przed zanieczyszczeniem  chocia¿by z likwidowanej obecnie bomby ekologicznej, czyli tarnogórskich Zak³adów Chemicznych i  mam
nadziejê  bêdzie on s³u¿y³ przysz³ym pokoleniom.
- A wiêc siedzi Pan na wodzie. To chyba spory atut w
porównaniu z przedsiêbiorstwami w innych miastach, którym
woda dostarczana jest magistralami z wielkich zbiorników powierzchniowych w Gocza³kowicach i Dzieækowicach?
- Nie ukrywam, ¿e tak. Od pocz¹tku istnienia samodzielnego
przedsiêbiorstwa, czyli od roku 1998, kiedy to utworzono spó³kê
prawa handlowego, obs³uguj¹c¹ cztery gminy: Gliwice, Pyskowice, Rudzinieæ i Sonicowice  stawiamy sobie za cel racjonalne
i skuteczne wykorzystanie podziemnych zasobów wody. Tak jak
wszêdzie pierwszoplanowym zadaniem by³a poprawa stanu wyeksploatowanej sieci wodoci¹gowej. Istniej¹ca ówczenie by³a
ród³em kilkunastu awarii dziennie. Nietrudno zgadn¹æ, ¿e taka
³atanina powodowa³a ogromne koszty, a te spada³y na mieszkañców w cenie wody. Tracilimy nawet powy¿ej 30 procent wody
wyciekaj¹cej z dziurawych rur i instalacji. Dzi te straty liczone s¹
w kilkunastu procentach, i s¹ wynikiem raczej nielegalnego poboru wody oraz nierzetelnoci pomiarów wodomierzy, które zreszt¹

sukcesywnie wymieniamy na nowoczesne. Oczywicie stan sieci jest
jeszcze daleki od idea³u, ale s¹dzê,
¿e nie mamy siê czego wstydziæ, tym bardziej, ¿e ka¿dego roku
pokana jej czêæ jest modernizowana i wymieniana.
- Po raz kolejny wiêc okaza³o siê, ¿e kiedy zaczêto gospodarowaæ na swoim  to i ta gospodarka zaczyna wygl¹daæ niele
a i pieni¹dze na inwestycje mo¿na zarobiæ. Rodzi siê pytanie,
czy nie zdzieracie skóry z gliwiczan korzystaj¹c z pozycji monopolisty?
- Zapewne pan wie, ¿e celem dzia³ania przedsiêbiorstw wodoci¹gowych i kanalizacyjnych nie jest zysk, a przynajmniej nie
w takim stopniu, jak w normalnym biznesie. Firmy te s¹ spo³ecznie u¿yteczne, mamy wiêc do spe³nienia misjê, a konkretnie jestemy powo³ani po to, by s³u¿yæ spo³eczeñstwu, zaspokajaæ jego
podstawow¹ potrzebê, jak¹ jest dostarczenie wody. Ceny wody i
cieków s¹ tak skonstruowane, ¿e praktycznie nie generuj¹ zysku. To, co zarabiamy wydajemy w ca³oci na inwestycje i modernizacje. Nie przynosimy straty, ale i zysk jest symboliczny. Przy
przerobie wielkoci 60 milionów z³otych rocznie wynosi on 500600 tysiêcy. Wolne rodki s³u¿¹ do obs³ugi zaci¹gniêtych kredytów.
- A wiêc nie da siê modernizowaæ sieci wodoci¹gowych i
kanalizacyjnych bez zasilania z zewn¹trz?
- Jest to mo¿liwe, aczkolwiek pojawia siê pytanie o tempo tych
dzia³añ. Kredyty zaci¹gnêlimy na budowê od podstaw nowej
oczyszczalni cieków. Tak du¿e miasto praktycznie nie mia³o oczyszczalni. Stara, poniemiecka by³a w³aciwie atrap¹, cieki przez ni¹
po prostu przep³ywa³y i l¹dowa³y w K³odnicy. Nic dziwnego, ¿e ta
rzeka tak¿e by³a ciekiem. Samorz¹d gliwicki zdecydowa³ o ko-
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10 lat wspó³dzia³ania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i gospodarki Wodnej w Katowicach z jednostkami samorz¹du najpierw województwa katowickiego, a po reformie administracyjnej pañstwa
od 1999 roku  województwa l¹skiego, to
okres dla obu stron stoj¹cy pod znakiem
konkretnej, obfituj¹cej w wa¿ne dokonania,
pracy. Fundusz wspó³pracuje z jednostkami
samorz¹dowymi na wszystkich poziomach.
W wypadku gmin i powiatów dofinansowane s¹ te zadania, które s¹ organizowane
przez nie wprost, b¹d przez jednostki do
tego specjalnie powo³ane np., spó³ki z wiêk-

szociowym udzia³em kapita³u gminnego dla
wykonywania okrelonych celów w gospodarce wodnej, czy te¿ odpadami. Na poziomie samorz¹dnoci wojewódzkiej, której
kszta³t w trakcie dekady 1994-2004 ulega³
ewolucji, obecnie wspó³praca polega na kreowaniu priorytetowych zadañ, maj¹cych byæ
wspó³finansowanymi przez WFOiGW oraz
na swoistym nadzorze przedstawicieli samorz¹du wojewódzkiego nad dzia³alnoci¹ Funduszu, co przejawia siê w dominuj¹cym
udziale przedstawicieli Sejmiku Województwa l¹skiego w Radzie Nadzorczej. Zarówno WFOiGW w Katowicach jak i samorz¹d
wojewódzki aktywnie uczestnicz¹ w kreowaniu polityki ekologicznej w regionie. Samorz¹d skupia siê g³ównie na okrelaniu doktryny rozwojowej regionu, w tym ekologicznej, tak w perspektywie krótkiej, jak i d³ugoterminowej. I jest w tym dzia³aniu niezale¿-

ny. Fundusz natomiast  jako instytucja finansowa maj¹ca obowi¹zek zaspokajania
potrzeb ekologicznych ró¿nych szczebli samorz¹dowych  zajmuje siê konkretyzowaniem priorytetów wynikaj¹cych ze strategii
wojewódzkiej. Zachodzi tutaj wiêc klasyczne sprzê¿enie zwrotne.
Znacz¹cym wsparciem dla realizacji
przedsiêwziêæ proekologicznych w regionie
bêd¹ m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Województwo l¹skie mo¿e otrzymaæ ok.
47,6 mln euro unijnych dotacji. Pieni¹dze
bêd¹ przeznaczone na rozwój infrastruktury
ochrony rodowiska. Przy wk³adzie w³asnym
jednostek realizuj¹cych projekty w wysokoci ok. 15,9 mln euro, w latach 2004- 2006 w
rozwój infrastruktury zainwestuje siê ok. 63,5
mln euro.
O wysokoci unijnych dotacji zadecyduje jakoæ projektów przygotowanych przez
samorz¹dy.
Fundusz jest narzêdziem realizacji polityki ekologicznej, która pozostaje w gestii
samorz¹du wojewódzkiego. W praktyce
oznacza to, ¿e w lad za strategicznymi,
doktrynalnymi decyzjami w³adz samorz¹dowych id¹ konkretne dzia³ania Funduszu nios¹ce za sob¹ skutki finansowe i rzeczowe.

PWIK GLIWICE
niecznoci przerwania tego procederu. By³ ju¿ najwy¿szy czas skoñczyæ z paranoj¹ polegaj¹c¹ na p³aceniu niebotycznych kar za zatruwanie rodowiska i op³at za korzystanie z niego. Logicznym by³o
tylko jedno wyjcie  budowa nowej oczyszczalni. Jako firma dysponuj¹ca w³asnym wk³adem finansowym na inwestycjê wyst¹pilimy o jej
dofinansowanie do Narodowego Wojewódzkiego
i Funduszy Ochrony rodowiska. Ca³kowity koszt
przedsiêwziêcia wyniós³
68 milionów 400 tysiêcy
z³otych, a dofinansowanie
siêgnê³o 70 procent tej
kwoty. W przysz³ym roku
dojdziemy do sp³aty po³owy po¿yczki i naturalnie
wyst¹pimy o umorzenie jej
reszty. W ten sposób pomoc z Funduszu umo¿liwi³a nam realizacjê obiektu i
to w rekordowym, bo zaledwie rocznym terminie. Od pocz¹tku tego stulecia Gliwice maj¹ now¹
centraln¹ oczyszczalniê cieków, spe³niaj¹c¹ wszystkie normy europejskie. Zachêcamy okoliczne miasta do pójcia naszym przyk³adem. Jeli tak siê stanie byæ mo¿e w K³odnicy pojawi¹ siê kiedy
ryby. Dla mieszkañców tego regionu, przywyk³ych niestety do tego,
¿e rzeki s¹ po prostu ciekami, w których nie ma prawa byæ ¿ycia
biologicznego  by³by to szok. Wiem jednak, ¿e taki wstrz¹s jest
mo¿liwy. To nie jest iluzja.
- Czy budowa oczyszczalni wyczerpa³a listê problemów do
za³atwienia w gospodarce wodno-ciekowej Gliwic? Pytam
o to w kontekcie przedakcesyjnych i strukturalnych unijnych funduszy na infrastrukturê.
- W 2001 roku Gliwice podpisa³y z Komisj¹ Europejsk¹ memorandum finansowe na budowê 150 kilometrów sieci kanalizacyjnej w dzielnicach, które jej nie maj¹, na rozdzielenie kanalizacji
sanitarnej od deszczowej, aby oczyszczaæ tylko te cieki, które tego
wymagaj¹. Miasto uzyska³o bezzwrotn¹ dotacjê z programu ISPA
w wysokoci 53 procent kosztów inwestycji. Ca³y projekt wyceniono na 66 milionów Euro.
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- A wiêc po raz kolejny, by wspomnieæ choæby budowê w
miecie fabryki Opla, okaza³o siê jak niesamowicie skuteczny w dziedzinie gospodarki i inwestycji jest gliwicki samorz¹d.
- To prawda. Samorz¹d
wykonuje pracê organiczn¹.
Porz¹dkuje to, co wymaga
porz¹dkowania. I robi to niezwykle efektywnie. Mnie to
niezwykle cieszy, bo wiem,
¿e mogê w samorz¹dzie liczyæ na przychylnoæ w sprawach dotycz¹cych rozwoju
firmy. Ci ludzie wiedz¹, ¿e
dzia³amy w interesie i dla
mieszkañców.
-... którzy raz na cztery
lata s¹ wyborcami.
- Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze jest uczciwe stawianie spraw i okrelanie rzeczy mo¿liwych i koniecznych do zrobienia. Ludzie
potrafi¹ doceniæ takie postawy. ¯aden powa¿ny inwestor nie pojawi siê tam, gdzie gospodarka ciekami jest nieuporz¹dkowana
a woda w kranach ma kolor br¹zowy, jeli w ogóle z nich p³ynie.
¯yjemy w czasach, w których nie do pomylenia jest  to kanon
kulturowy, cywilizacyjny  budowanie fabryki, która zrzuca cieki
bezporednio do rzeki. Stworzylimy wiêc w miecie front czuwaj¹cy nad tym, ¿eby nic co powstaje w granicach miasta, ma przemys³owy, czy jakikolwiek inny charakter nie dzia³a³o na szkodê
rodowiska naturalnego. Wspomnia³ pan o wyborach. Otó¿ dziedzina, o której rozmawiamy nie poddaje siê doranym celom politycznym. Rozumnie ma wymiar d³ugofalowy, znacznie wykraczaj¹cy poza ramy jednej, czy nawet dwóch kadencji. Dlatego stan
tej infrastruktury wiadczy o kondycji danej populacji, wartociach
i priorytetach które dominuj¹, sposobie postrzegania rzeczywistoci i zdolnoci do skutecznego rozwi¹zywania problemów. Wreszcie wiadczy tak¿e o sposobie i kryteriach wy³aniania elit w³adzy
samorz¹dowej.
- Dziêkujê za rozmowê

ZIELONA DROGA DO EUROPY
62 procent rodków pozostaj¹cych pod kuratel¹ WFOiGW w Katowicach przeznaczanych jest na potrzeby samorz¹dów. Na w³aciwy kszta³t stosunków pomiêdzy Funduszem a organami samorz¹du terytorialnego
wa¿ny wp³yw ma fakt posiadania przez Wojewódzki Fundusz osobowoci prawnej. Jest
ona niczym innym jak zdolnoci¹ do artykulacji celów. Jeli Fundusz ma osobowoæ
prawn¹ to znaczy, ¿e jego organy mog¹ skutecznie podejmowaæ decyzje, nie czekaj¹c
na jak¹kolwiek akceptacjê na szczeblach
wy¿szych. To jedna z najcenniejszych wartoci polskiego systemu ochrony rodowiska, jaka ugruntowa³a siê na przestrzeni
ostatnich lat, mimo wielu prób ograniczania
demokracji i w tej dziedzinie.
Jubileusz 10-lecia WFOiGW w Katowicach sk³ania do refleksji i podsumowañ
ogólnej natury. Nie da siê niestety precyzyjnie okreliæ, jaka czêæ zadañ w dziedzinie ochrony rodowiska w woj. l¹skim
by³a mo¿liwa do zrealizowania dziêk
i wsparciu funduszu, chocia¿by dlatego, ¿e
pula tych zadañ ci¹gle ulega zmianom,
a sytuacja ma charakter niezmiennie dynamiczny. Poza tym Fundusz, czêsto w bardzo znacz¹cym stopniu, ale jednak dofinansowuje, wykonanie poszczególnych
projektów ,jest jedn¹ ze stron procesu in-

westycyjnego lub modernizacyjnego. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e rola Funduszu w rozwi¹zywaniu problemów ochrony rodowiska w regionie jest bardzo
wa¿na a czêsto mo¿na siê spotkaæ opiniami, ¿e decyduj¹ca.
Bardzo rzadko zdarza siê, ¿e ocena zg³oszonego przez dan¹ jednostkê samorz¹dow¹ projektu budzi merytoryczne w¹tpliwoci
w Funduszu. Czêciej zdarza siê
to w odniesieniu do inicjatyw gospodarczych zg³aszanych przez
wiat biznesu. wiadczy to jednoznacznie o wysokim poziomie
profesjonalnego przygotowania
gminnych kadr urzêdniczych zajmuj¹cych siê identyfikacj¹ potrzeb proekologicznych i przygotowywaniem projektów inwestycyjnych w tej sferze. Jest to zreszt¹ pochodna stale rosn¹cej wiadomoci ekologicznej i proekologicznych postaw spo³eczeñstwa
regionu.
Wies³aw Siwczak
Autor jest Prezesem Zarz¹du
WFOiGW w Katowicach

11

31

nr

31

NIE TYLKO W EUROREGIONACH
Przedstawicielstwo zajmuje siê min. zbieraniem ofert wspó³pracy z firm polskich
i niemieckich, czego pierwszym efektem by³o
nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy kieleck¹
Spó³dzielni¹ Us³ug Remontowo-Monta¿owych
SPURM, a niemieckim Nowotnikiem z siedzib¹ w okolicach Drezna. We wrzeniu przy pomocy kieleckiego biura podpisano kontrakt na
dostawê konstrukcji stalowych przez firmê kieleck¹, które bêd¹ wykorzystane przy budowie
hal handlowych we Frankfurcie.
Dzia³alnoæ kieleckiego biura ociera siê tak¿e o takie oferty, które maj¹ doæ specyficzny
charakter. S¹ to min.: produkcja i sprzeda¿
ubrañ roboczych dla pielêgniarek, lekarzy i przemys³u chemicznego, sprzeda¿ stacji uzdatnia-

Jednym z wielu dzia³añ aktywizuj¹cych gospodarczo
i promuj¹cych Kielce podjêtych przez samorz¹d lokalny jest utworzenie przedstawicielstwa w partnerskim
miecie niemieckim Gotha.
Oficjalne otwarcie - z udzia³em min. prezydenta Wojciecha Lubawskiego, nadburmistrza Gothy Volkera Doenitza oraz polskiej
konsul w Lipsku Wandy Galicz  Ostrowskiej
mia³o miejsce w padzierniku 2003 r. i zbieg³o
siê z obchodzonym w Gotha Tygodniem Miast
Partnerskich.
Stworzenie ram instytucjonalnych dla dotychczasowej wspó³pracy partnerskiej mia³o na
celu o¿ywienie kontaktów handlowych pomiêdzy przedsiêbiorcami obydwu miast, a tak¿e zainicjowanie nowych wspólnych przedsiêwziêæ,
zarówno w sferze dzia³añ gospodarczych jak
i kulturowych.
Czas na odwa¿ne dzia³ania i aktywn¹ rolê
samorz¹dów miast takich jak Kielce. Przed naszymi firmami otwiera siê bardzo du¿y, europejski rynek. Wierzê, ¿e nasze firmy mog¹ na nim
trwale zaistnieæ, ale na pierwszym etapie trzeba
im pomóc. Taki jest podstawowy cel przedstawicielstwa- twierdzi prezydent Wojciech Lubawski.

Po patronatem w. Gotarda

Gotha ze wzglêdu na swoje korzystne, centralne po³o¿enie geograficzne (Turyngia) stano-

nia wody, czy te¿ szycie kostiumów historycznych. W³anie w zwi¹zku z tym ostatnim kostiumeria dzia³aj¹ca przy Kieleckim Centrum
Kultury wi¹¿e pewne nadzieje. Zosta³a nawi¹zana wspó³praca z jedn¹ z niemieckich firm,
która wyrazi³a chêæ z³o¿enia zamówienia na
kieleckie produkty.
Wkrótce ma dojæ do ostatecznych rozstrzygniêæ w tej sprawie. W targach i wystawach odbywaj¹cych siê w Gotha bior¹ udzia³
nie tylko pracownicy Przedstawicielstwa, ale
i kieleccy przedsiêbiorcy, którzy zg³aszaj¹ siê
do biura.

A m³odzie¿ bawi siê w teatr, boks i pi³kê
no¿n¹

W krêgu dzia³añ kieleckiego przedstawicielstwa oprócz wspierania przedsiêwziêæ gospodarczych znajduj¹ siê równie¿ inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe. Praca naszych
ludzi polega tutaj na udzielaniu pomocy w przygotowywaniu wizyt delegacji wspó³pracuj¹cych
ju¿ ze sob¹ szkó³, rodowisk twórczych i zespo³ów sportowych.
W drugiej dekadzie grudnia ubr. w Gotcie

POLSKA EKOLOGIA W UE:

Z Mart¹ Bis  Prezesem
Zarz¹du Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Tarnowskich
Górach rozmawia Jacek
Broszkiewicz.
- Przedsiêbiorstwo, którym Pani kieruje jest, ze wzglêdu na swoj¹ strukturê
kapita³ow¹, rzadkoci¹ w bran¿y wodoci¹gowej w Polsce. Co spowodowa³o, ¿e
dwie gminy: Tarnowskie Góry i Miasteczko l¹skie zdecydowa³y siê na dopuszczenie zagranicznego inwestora strategicznego do eksploatacji sieci i urz¹dzeñ
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych?
- To pytanie do samorz¹dów tych
gmin, ale oczywicie znam na nie odpowied. Eksploatacja wodoci¹gów i kanalizacji zawsze oznacza³a na tym terenie
potê¿ne problemy techniczne zwi¹zane
z kumuluj¹cymi siê skutkami braku nak³adów na modernizacjê i wymianê sieci
oraz urz¹dzeñ. Przed transformacj¹ firmy dzia³ano w oparciu o zniszczon¹ star¹ sieæ, powoduj¹c¹ starty wody na przesyle siêgaj¹ce a¿ 40 procent. Na naszym
obszarze wystêpuj¹ trudne warunki geologiczne spowodowane niegdysiejsz¹
górnicz¹ eksploatacj¹ z³ó¿ rud srebra,
cynku i o³owiu. Nic dziwnego, ¿e skala
potrzeb finansowych i materialnych, które trzeba by³o zaspokoiæ w gospodarce
wodno-ciekowej w 75 - tysiêcznej aglomeracji by³a ogromna. Ani jedno, ani drugie, ani oba miasta razem nie by³y w stanie podo³aæ finansowo tym zadaniom.
Og³oszono wiêc przetarg, w którym decyduj¹c¹ rolê odegra³y, jak s¹dzê, nastêpuj¹ce kryteria: musi to byæ partner o
du¿ej renomie, wiarygodny, zapewniaj¹cy mo¿liw¹ do przyjêcia przez klientów,
czyli mieszkañców i klientów instytucjo-

Kielecki sposób na
europejski sukces

wi dla pracowników przedstawicielstwa bardzo
dobry punkt do prowadzenia dzia³alnoci promocyjnej na obszarze ca³ego terytorium naszego zachodniego s¹siada. Obiecujê pomoc ka¿dej kieleckiej firmie zarówno w poszukiwaniu
w³aciwych kontaktów biznesowych, jak i w
przygotowaniu oferty produktu/us³ugi pod specyfikê rynku niemieckiego. Kielce, to dobre miejsce na lokalizacjê inwestycji, przekonam o tym
Niemców- mówi dyrektor Przedstawicielstwa
Miros³aw Obara.
Utworzenie przedstawicielstwa daje Kielcom i regionowi wiêtokrzyskiemu szerokie
mo¿liwoci promocji produktów firm lokalnych, nawi¹zywania nowych kontaktów oraz
wymianê dowiadczeñ w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz nowych technologii.
Strona niemiecka zaoferowa³a pracownikom
przedstawicielstwa bezp³atn¹ powierzchniê
biurow¹ w spó³ce rozwoju komunalnego.
Bardzo zale¿y nam na dobrej wspó³pracy z
naszymi wschodnimi s¹siadami. Dlatego te¿
bêdê wspiera³ to przedsiêwziêcie- zadeklarowa³ nadburmistrz Gothy Volker Doenitz.
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Odnosimy pierwsze sukcesy gospodarcze

przebywali uczniowie Zespo³u Szkó³ Mechaniczno- Ekonomicznych a Grupa teatralna Triada wystawi³a tam spektakl pt. Przypowieæ o
Faucie w jêzyku niemieckim.
W tym samym czasie sekcja kieleckich bokserów wziê³a udzia³ w przedwi¹tecznej gali
bokserskiej. Ca³a impreza odby³a siê w duchu
fair play, a mecz zakoñczy³ siê wynikiem 14:4
dla gospodarzy. W maju 2004 roku zapowiedziany jest rewan¿ w Kielcach. Trwaj¹ te¿ ju¿
przygotowania do wyjazdu do Niemiec czterech kolejnych dru¿yn sportowych (pi³karze
no¿ni i rêczni).
Ca³e przedsiêwziêcie, jak widaæ zaczyna
powoli przynosiæ korzyci zarówno mieszkañcom Kielc, a takie same nadzieje wi¹¿¹ z tym
przedsiêwziêciem kieleccy inwestorzy próbuj¹cy zaistnieæ na rynku zachodnim. Wydaje siê,
¿e inicjatywa ta przysz³a w bardzo odpowiednim momencie i zdecydowanie u³atwi szybk¹
aklimatyzacjê miasta, jego mieszkañców i
przedsiêbiorców w nowej europejskiej rzeczywistoci.

Artur Sobolewski
Urz¹d Miasta w Kielcach

nalnych, wysokoæ cen za wiadczone im
us³ugi wodno-kanalizacyjne, wreszcie
taki, który bêdzie gwarantowa³ odpowiednie nak³ady inwestycyjne. Przetarg wygra³a znana, dzia³aj¹ca w bran¿y od 150
lat firma francuska Compagnie Générale des Eaux Spó³ka Akcyjno-Komandytowa z grupy VEOLIA Environnement 
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Dokonaæ
w³aciwego wyboru
ma dzia³a³a raczej jako pogotowie awaryjne. W wymiarze rzeczowym skupilimy
siê na modernizacji sieci wodoci¹gowej 
w ubieg³ym roku wymienilimy ponad 10
kilometrów wodoci¹gów, z czego 20 procent w systemie bezwykopowym, oraz na
modernizacji oczyszczalni cieków w Miasteczku l¹skim. Unowoczenilimy
oczyszczalniê Repty. Szeroko zakrojony
plan inwestycji obj¹³ tak¿e gospodarkê
wodomierzow¹, wymianê armatury, monitorowanie sieci przy pomocy kamer, co pozwoli³o na wytypowanie odcinków do wymiany w pierwszej kolejnoci.
Nie mniej wa¿ne od inwestycji bezporednich by³o wprowadzenie rozwi¹zañ ze
sfery zarz¹dzania i organizacji wielokrotnie
sprawdzonych w wielu
ró¿nych krajach wiata.
Na szkoleniach spotykamy siê z kolegami od
Australii po USA i jest
to niezmiernie interesuj¹ce dowiadczenie.
Uczymy siê przynale¿noci do globalnej rodziny, która powsta³a w
wyniku ekspansji korporacji. Dobrze jest
mieæ wiadomoæ, ¿e
wdra¿ane u nas rozwi¹zania techniczne, organizacyjne, model obs³ugi klienta, systemy
ksiêgowe, zarz¹dzania finansowego spó³k¹ - ju¿ gdzie dobrze dzia³aj¹. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e te nowoci bardzo przybli¿y³y nas do Europy i wiata. Niczego zatem po 1 maja, dniu cz³onkostwa Polski w

- Czy fakt pojawienia siê w firmie globalnego inwestora strategicznego zablokowa³ inne ród³a finansowania dzia³alnoci spó³ki?
- Wrêcz przeciwnie. Pojawienie siê tak
solidnego partnera  wspó³w³aciciela
spó³ki otworzy³o szerzej przed nami wiele
drzwi. W latach 80. rozpoczêto budowê
centralnej oczyszczalni cieków w Tarnowskich Górach. Z powodu braku rodków zarzucono ten projekt. Obecnie gmina Tarnowskie Góry pracuje nad wnioskiem do
unijnego Funduszu Spójnoci, poprzez
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofi-

wiatowy lider us³ug komunalnych na
rzecz spo³ecznoci lokalnych.
- Francuzi ryzykowali chyba niewiele, bo dostarczanie wody i odprowadzanie cieków to pewny i stabilny interes?
- To prawda, jeli wzi¹æ pod uwagê sta³oæ potrzeb okrelonej populacji i koniecznoæ ich zaspokajania oraz oczywicie najczêciej pozycjê monopolisty na danym terenie. Tê dominuj¹c¹ pozycjê w cuglach
utrzymuje prawo, a zw³aszcza ustawa o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków i towarzysz¹ce jej rozporz¹dzenia, która ca³¹ sferê naszych realiów po prostu uporz¹dkowa³a,
zw³aszcza kwestie zwi¹zane z taryfami.
Przyjêlimy j¹ z ulg¹. Zreszt¹, ostatnich
siedem lat w polskich wodoci¹gach i kanalizacji to okres ogromnych przemian
zarówno w³asnociowych jak i jakociowych. Nast¹pi³ du¿y spadek sprzeda¿y
wody i przyjêcia cieków, co oczywicie
wynika tak¿e z likwidacji czêci przemys³u, który po³yka³ ca³e morze wody. Ludzie
zbiednieli, zaczêli oszczêdzaæ na wszystkim  tak¿e na zu¿yciu wody.
- Czy nie ma pewnej sprzecznoci w
wejciu do firmy u¿ytecznoci publicznej, jak¹ jest przedsiêbiorstwo wodoci¹nansowanie dokoñczenia tej inwestycji. Ma
gowo-kanalizacyjne, kapitalistycznego
ona kosztowaæ ponad 100 milionów z³oinwestora nastawionego na zysk?
tych, z czego 76 milionów ma pochodziæ
- W pewnym zakresie zawsze bêdzie istz pieniêdzy unijnych. Realizacja projektu
nia³ konflikt pomiêdzy kapitalistycznym
poci¹gnie za sob¹ kompleksowe rozwi¹spojrzeniem na dzia³alnoæ  jakby nie by³o
zanie problemów gospodarki ciekowej na
 gospodarcz¹, a
naszym terenie. Systemy
koniecznoci¹ zaunijne s¹ ukierunkowane
proponowania
Dostawa wody pitnej i odbiór cieków, w przeciwieñstwie do dostaw energii na dofinansowywanie kaspo³eczeñstwu taelektrycznej i odbioru odpadów, odbywa siê w warunkach monopolu natu- nalizacji rozdzielczej - sakiego poziomu
nitarnej odrêbnej od deszralnego, co rodzi mo¿liwoæ przeniesienia ca³oci kosztów dostosowawczych
cen, jaki mog³oby
czowej.
ono zaakcepto- w postaci podwy¿ek cen na odbiór us³ug. Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e
- Z jakim nastawiewaæ. My w tej Polska uzyska³a jeden z najd³u¿szych okresów przejciowych na spe³nienie niem spogl¹da Pani w
chwili wyhamowu- wymogów dotycz¹cych cieków komunalnych, sytuacja rynkowa w ramach przysz³oæ?
jemy wzrost cen. Wspólnoty powinna narzuciæ firmom zasady gry uwzglêdniaj¹ce przede
- Mój optymizm nie jest
Ca³a sztuka pole- wszystkim interesy konsumenta. Ponadto nak³ady na konieczne inwestycje dy¿urny. Wyp³ywa z g³êboga³a w naszym zostan¹ roz³o¿one w czasie, a zatem nie bêd¹ tak dotkliwym obci¹¿eniem kiego przekonania, ¿e
przypadku na domamy oparcie w inwestodla przedsiêbiorstw.
braniu takiego
rze, który chce widzieæ rozpartnera, który
wój firmy, utrzymaæ obecosi¹ganie korzyci finansowych rozci¹ga w
Unii Europejskiej, nie bêdziemy musieli
n¹ strukturê za³ogi i rozwijaæ w d³ugoletniej
d³ugim czasie. Compagnie Générale des
drastycznie zmieniaæ ani wprowadzaæ. Muperspektywie wspó³pracê z samorz¹dami
Eaux od pó³tora wieku wie jak to siê robi, a
szê przy okazji zwróciæ uwagê na doæ
gminnymi, Mam komfort psychiczny, bo
szacunek do klienta okazuje w ten w³anie
istotn¹ kwestiê. Uwa¿am, ¿e miar¹ poziowiem, ¿e nasz partner traktuje nas powa¿sposób, ¿e bierze pod uwagê jego mo¿limu i kultury w biznesie jest takie wprowanie. Mylê, ¿e nasz przyk³ad wiadczy te¿ o
woci p³atnicze. Fakt, ¿e nasz g³ówny
dzanie swoich metod i sposobów zarz¹tym, ¿e i my w Polsce uczymy siê w³aciwie
udzia³owiec ma w tej chwili 63,5 procent
dzania, które bior¹ pod uwagê miejscowe,
dobieraæ inwestorów.
udzia³ów w przedsiêbiorstwie (8 procent ma
w tym przypadku - polskie obyczaje, nasz
za³oga a resztê gminy Tarnowskie Góry
sposób mylenia i specyfikê dzia³ania. Jest
- Dziêkujê za rozmowê.
i Miasteczko l¹skie) gwarantuje cis³e trzyto warunek powodzenia dzia³añ reformamanie siê tej zasady.
torskich. Francuzi pozostawili naszej ka- Inwestor strategiczny wniós³ do firdrze du¿¹ swobodê i obdarzyli zaufaniem.
my pieni¹dze. Czy co jeszcze?
Mylê, ¿e le na tym nie wychodz¹, a i my
- By³y one bardzo firmie potrzebne, bo
nie mamy poczucia pozostawania na uboczu procesów decyzyjnych.
sieæ by³a bardzo zdekapitalizowana, a fir-
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POLSKA EKOLOGIA W UE: JASTRZÊBSKA SPÓ£KA WÊGLOWA S.A.
Podziemnej eksploatacji górniczej zawsze towarzyszy powa¿na
ingerencja w rodowisko naturalne, dlatego przedsiêbiorstwa górnicze równolegle z procesem produkcyjnym realizuj¹ swój ustawowy
obowi¹zek minimalizowania ekologicznych skutków dzia³alnoci gospodarczej i usuwania powsta³ych szkód.

wirówek sedymentacyjno - filtracyjnych. Efektem ekologicznym tej inwestycji by³a likwidacja suszarni i zwi¹zanej z ni¹ emisji py³owogazowej do atmosfery.
Obecnie trwa budowa podobnej instalacji
w zak³adzie przeróbczym kopalni Zofiówka,
a w latach 2007 - 2009 inwestycja taka realizowana bêdzie w kopalni Pniówek. Z chwil¹
uruchomienia tej ostatniej instalacji, oszczêdne, przyjazne rodowisku i bardziej czyste
technologie wyeliminuj¹ ca³kowicie emisjê
py³owo-gazow¹ z suszarñ wêgla w obu kopalniach.

Co robiæ z kamieniem
Jednym z trudniejszych problemów jest zagospodarowanie kamienia kopalnianego.
Ogromne masy surowca skalnego wydobywanego wraz z wêglem sprawiaj¹, ¿e problem
jego zagospodarowania jest nieustannym wyzwaniem technologicznym i ekologicznym.
W Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej SA gospodarka kamieniem odpadowym prowadzona jest praktycznie od momentu projektowania pól eksploatacyjnych, poprzez selektywne
wybieranie pok³adów o okrelonej mi¹¿szoci

budowywane lub przekszta³cane zwa³owiska
posiadaj¹ zabezpieczenia przed negatywnym
oddzia³ywaniem na rodowisko zgodne z wymaganiami ustawowymi, dostosowanymi ju¿
do dyrektyw UE i z warunkami wynikaj¹cymi z
wydanych decyzji administracyjnych oraz wymagañ i oczekiwañ lokalnych spo³ecznoci.
O czyste niebo
Emisja py³owo-gazowa ograniczona zosta³a w kopalniach Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA wy³¹cznie do emisji z suszarñ wêgla i

S³one wody w kolektorze OLZA
Wszystkie kopalnie JSW SA od 1983 roku
odprowadzaj¹ wody do³owe ruroci¹gami kolektora OLZA. Koncepcja zbudowania sieci
ruroci¹gów tworz¹cych hydrotechniczny sys-

i zanieczyszczeniu, co zmniejsza iloci kamienia wychodz¹cego na powierzchniê. Nastêpn¹ cie¿k¹ jest wykorzystanie kamienia kopalnianego do celów in¿ynieryjno-budowlanych,
w tym szczególnie do rekultywacji terenów
objêtych obecnymi i przysz³ymi osiadaniami
oraz do wype³niania zrobów i pustek poeksploatacyjnych pod ziemi¹ mieszankami py³ów
elektrownianych i odpadów poflotacyjnych z
s³onymi wodami kopalnianymi.
Mieszanki te stosowane s¹ w JSW SA od
wielu lat, pocz¹tkowo g³ównie jako materia³
uszczelniaj¹cy wyrobiska przed migracj¹ metanu, przynosz¹ rodowisku naturalnemu podwójn¹ korzyæ, pozwalaj¹ bowiem utylizowaæ
niezwykle uci¹¿liwy odpad energetyki zawodowej, a dziêki uszczelnianiu podziemnych wyrobisk - chroni¹ kopalnie przed zagro¿eniem
po¿arowym, za atmosferê - przed emisj¹ metanu - gazu uczestnicz¹cego w powstawaniu
efektu cieplarnianego.
Uzasadnione technicznie jest te¿ wykorzystanie kamienia odpadowego do wznoszenia
obiektów budowlano-ziemnych, realizowanych
w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz
przekszta³canie istniej¹cych zwa³owisk w
obiekty budowlane wznoszone z odpadów górniczych z zastosowaniem specjalnych technologii.
Jednak pierwsz¹ lini¹ walki o zmniejszenie iloci kamienia odpadowego wychodz¹cego na powierzchniê, a tym samym podstawowym elementem programu gospodarki odpadami w kopalniach JSW SA jest eksploatacja
pok³adów o okrelonej mi¹¿szoci i mniejszym
zanieczyszczeniu ska³¹, co spowoduje ograniczenie iloci wydobywanego kamienia do 7,6
mln ton w roku 2006.
Kamieñ kopalniany nadal wykorzystywany
bêdzie te¿ do celów in¿ynieryjno-budowlanych,
w tym rekultywacji terenów oraz zagospodarowywana na dole, w iloci oko³o 5 mln ton w
ci¹gu roku.
Dla najbli¿szego s¹siedztwa zwa³owisk
wa¿na jest praktyka szybkiej rekultywacji skarp
zewnêtrznych, z zastosowaniem zarówno tradycyjnych metod zazieleniania jak i bezglebowych - z u¿yciem preparatu FRISOL, gwarantuj¹cych szybkie i trwa³e uzyskanie efektu ekologicznego, jakim jest zazielenienie skarp eksploatowanego zwa³owiska. Rekultywacja i zagospodarowanie kamienia to procesy prowadzone sukcesywnie, których efektem jest zrekultywowanie - do koñca 2003 roku - 190 ha
powierzchni zwa³owisk.
Wszystkie obiekty ziemne budowane z wykorzystaniem kamienia kopalnianego oraz roz-

zak³adów przeróbczych oraz powietrza wentylacyjnego, gdy¿ najwiêksze emitory jakimi
by³y kopalniane elektrociep³ownie wesz³y - w
wyniku restrukturyzacji - w sk³ad Spó³ki Energetycznej JASTRZÊBIE SA, która problem ten
rozwi¹zuje samodzielnie, spalaj¹c równoczenie rocznie oko³o 65 mln metrów szec. czystego metanu uzyskiwanego z odmetanowania kopalñ.
W urz¹dzeniach pracuj¹cych w zak³adach
JSW SA emisja py³owo-gazowa ograniczana
by³a systematycznie poprzez modernizacjê
urz¹dzeñ i zmianê technologii suszenia oraz
maksymalne wykorzystanie ujmowanego metanu. Pierwszym krokiem by³a realizacja w ko-

tem ochrony wód powierzchniowych przed
s³onymi wodami kopalnianymi okaza³a siê po wieloletniej eksploatacji - najbardziej skuteczn¹ metod¹ ochrony ma³ych zlewni o niewielkich przep³ywach rzek i potoków na granicy wododzia³ów Wis³y oraz Odry. W zwi¹zku z tym, ¿e budowa kolektora zosta³a wstrzymana w 1987 nale¿a³o podj¹æ decyzjê o modernizacji tego sytemu i zbudowaniu ostatniego odcinka doprowadzaj¹cego wylot ruroci¹gu do koryta Odry. Podjêto j¹ w 1999 roku,
a finisz robót nast¹pi³ na pocz¹tku bie¿¹cego roku, za 12 marca 2004 roku odby³a siê
uroczystoæ zakoñczenia modernizacji kolektora OLZA.

Naprawiæ szkody
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Pó³nocna skarpa zwa³owiska Borynia - Jar - to dobra ilustracja nowoczesnej
metody budowania zwa³owiska, rekultywowanego ju¿ w trakcie eksploatacji.
Zazielenione skarpy nie tylko zmniejszaj¹ uci¹¿liwoæ zwa³owiska dla najbli¿szego
s¹siedztwa, ale s¹ zarazem biologicznym spoiwem umacniaj¹cym stok skarpy

palni Borynia - w latach 1997-1998 - projektu zagospodarowania gazu z odmetanowania
kopalni do produkcji ciep³a; podobne rozwi¹zanie wdro¿ono rok póniej w kopalni Krupiñski, a w roku 2000 - w Pniówku, gdzie w
instalacji energetyczno-ch³odniczej zasilaj¹cej
centraln¹ klimatyzacje w kopalni spala siê oko³o 14 mln metrów szec. metanu rocznie. Uk³ad
skojarzony w kopalni Pniówek, bêd¹cy wspóln¹ inwestycj¹ kopalni i SEJ SA, jest nadal najbardziej nowatorskim rozwi¹zaniem w polskim
górnictwie i osi¹ga znakomite efekty zarówno
ekologiczne jak i ekonomiczne.
Znacz¹cym krokiem dla ograniczenia zanieczyszczeñ atmosferycznych by³a wdro¿ona w kopalni Jas-Mos (w latach 1997-2000)
nowa technologia suszenia wêgla, polegaj¹ca na zast¹pieniu procesu termicznego - odwadnianiem mechanicznym, z zastosowaniem

Przekszta³cenie go w nowoczesny system
retencyjno - dozuj¹cy wymaga³o realizacji
trzech g³ównych zadañ: modernizacji i remontu
istniej¹cego kolektora, przed³u¿enia ruroci¹gu o ostatni odcinek d³ugoci 8,6 km - od wylotu do rzeki Lenicy w Turzy l¹skiej do Odry
w miejscowoci Olza i modernizacjê oraz rozbudowy osadników kopalnianych. Istotnym
elementem modernizacji jest koñcówka kolektora, czyli specjalny sposób wprowadzania s³onych wód do Odry - poprzez specjalne dyfuzory wbudowane w dno rzeki na ca³ej szerokoci jej koryta.
Kolektor OLZA jest w tej chwili nowoczesnym systemem dozowania i monitoringu, który pozwoli Odrze utrzymaæ I klasê czystoci
wód - mimo wprowadzania do niej s³onych wód
kopalnianych.
Eugenia Plucik

Foto: Ryszard Badurski
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Czysta i... nowoczesna
Z Piotrem Dudkiem  Prezesem Zarz¹du, dyrektorem generalnym Aqua S.A. w Bielsku-Bia³ej rozmawia Ewa Grochowska
- Firma Aqua jest jedn¹ z nielicznych spó³ek bran¿y wodno-kanalizacyjnej w regionie Polski po³udniowej, w której jednym z udzia³owców jest inwestor zagraniczny. Kiedy rozpoczê³a siê ta wspó³praca i jakie efekty przynosi ona kierowanemu przez Pana przedsiêbiorstwu?
- Wspó³praca rozpoczê³a siê w 1999 roku, a kapita³ spó³ki, która objê³a w naszej firmie czêæ udzia³ów, jest kapita³em mieszanym  zachodnioeuropejsko-amerykañskim. Dla Aquy by³o to
wsparcie techniczno-organizacyjne, chocia¿ muszê powiedzieæ,
i¿ obecnie trwa rozwi¹zywanie pewnych problemów, których geneza siêga pocz¹tku wspó³pracy. S¹ jednak powa¿ne przes³anki,
które pozwalaj¹ s¹dziæ, i¿ te problemy, które pojawi³y siê w wyniku wejcia do firmy nowych udzia³owców, zostan¹ pomylnie rozwi¹zane.
- Przedsiêbiorstwo jest pierwszym w swojej bran¿y w Polsce, które otrzyma³o po¿yczkê z Banku wiatowego i programu Phare. Kiedy zosta³y uzyskane i na co przeznaczono pozyskane rodki?
- Po¿yczkê pozyskalimy w 1996 roku, a zosta³a ona przeznaczona na modernizacjê oczyszczalni cieków, a w³aciwie wybudowanie nowej czêci zak³adu w Komorowicach, pracuj¹cego dla
Bielska-Bia³ej. Do tej pory nie wykorzystalimy jej w ca³oci, jednak¿e plany obecnego zarz¹du firmy id¹ w takim kierunku, ¿eby
trzykrotnie zwiêkszyæ wartoæ inwestycji przedsiêbiorstwa, dlatego te¿ w tym roku pieni¹dze Banku wiatowego zostan¹ spo¿ytkowane. Z programu Phare natomiast spó³ka otrzyma³a 5 mln euro,
za ca³ym programem zarz¹dza³ Narodowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej. Dziêki tym rodkom przeprowadzilimy renowacjê kolektora Centrum wzd³u¿ rzeki Bia³ej, rozbudowê i modernizacjê sieci wodno-kanalizacyjnej  wybudowalimy oko³o 4 kilometrów nowej kanalizacji w dzielnicy Wapienica,
a tak¿e zrealizowalimy projekt odprowadzania wód pociekowych
do stawów rybnych, które w ten sposób s¹ u¿yniane wskutek
dzia³ania zwi¹zków biogennych zawartych w tak oczyszczonych
ciekach. Wymienilimy w ca³oci technologiê uzdatniania wody
dla mieszkañców miasta, w tym system filtracyjny i system dezynfekcji. Dziêki tym inwestycjom jakoæ wody w Bielsku-Bia³ej i
gminach ociennych w sposób znacz¹cy siê poprawi³a, pojawi³y
siê równie¿ efekty ekologiczne i gospodarcze, bowiem ograniczeniu uleg³y straty wody powstaj¹ce w sieci.
- Aqua jest firm¹ posiadaj¹c¹ wiele nagród w dziedzinie ekologii. Jedn¹ z nich jest wyró¿nienie Klon 2000 przyznane przez
Bank Ochrony rodowiska. Za co firma zdoby³a ten laur?
- Uzyskalimy tê nagrodê za wybudowanie dwóch nowoczesnych
oczyszczalni  w Wapienicy i Komorowicach, obie spe³niaj¹ce zarówno wymagania zawarte w prawie polskim, jak i dyrektywach Unii
Europejskiej. Efekt ekologiczny jest w tym przypadku niezaprzeczalny. Uzyskalimy tak¿e dwukrotnie Medal Europejski BCC, w
tym przypadku tytu³ zosta³ przyznany równie¿ za obie oczyszczalnie, a tak¿e za wysok¹ jakoæ wody, okrelan¹ parametrami chemicznymi i biologicznymi. Takie efekty moglimy uzyskaæ dziêki rozwiniêtemu systemowi kontroli ca³ej sieci wodoci¹gowej, której ³¹czna d³ugoæ wynosi ponad 1000 km. W ten sposób mo¿emy zidentyfikowaæ te odcinki sieci, które ze wzglêdu na stan zu¿ycia wymagaj¹ wymiany. Nie wszyscy bowiem zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e
jakoæ wody zale¿y w du¿ym stopniu od jakoci rur, którymi dociera
ona do odbiorców. Przystêpujemy teraz do wdra¿ania systemu zdalnego zarz¹dzania sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi, który pomo¿e nam obni¿yæ straty wody tam powstaj¹ce.
- Firmie nie s¹ równie¿ obce technologie informatyczne,
bowiem Aqua jest laureatem tytu³u Lider informatyki. Jak
dzia³a ten system w spó³ce?

- Wprowadzilimy tzw. system GIS umo¿liwiaj¹cy administrowanie sieciami. W ka¿dej chwili mo¿emy wizualizowaæ wybrane
odcinki i rejestrowaæ powstaj¹ce awarie. System umo¿liwia efektywne zarz¹dzanie inwestycjami i planowanie koniecznych remontów. Dodatkowo nasze technologie informatyczne mog¹ byæ swoist¹ matryc¹ dla zarz¹du gminy i innych firm dzia³aj¹cych na jej
terenie, chocia¿by energetyki i telekomunikacji, s³u¿¹c¹ do zidentyfikowania potrzeb mieszkañców i koordynacji dzia³añ. Aqua
wiadczy us³ugi dla oko³o 39 tysiêcy klientów i taka liczba odbiorców wymaga równie¿ sprawnego zorganizowania ich obs³ugi, co
dzia³aj¹cy w firmie system informatyczny w pe³ni umo¿liwia.
- Jakie spó³ka ma plany na najbli¿sz¹ przysz³oæ?
- Chcemy zwiêkszyæ sprzeda¿ wody i odp³atnego odbioru cieków, a¿eby w ten sposób ustabilizowaæ ceny na nasze us³ugi, a
prowadziæ nas do tego maj¹ inwestycje na nowych rynkach i przedsiêwziêcia marketingowe. Trzeba bowiem pamiêtaæ, i¿ w ca³ej Polsce obserwuje siê obecnie spadek zu¿ycia wody wynikaj¹cy z racjonalizacji jej u¿ytkowania. Tak dzieje siê w ca³ej Europie, chocia¿ u nas nak³ada siê na to trudna sytuacja ekonomiczna. Kiedy
Bielsko-Bia³a by³o wielkim orodkiem przemys³u w³ókienniczego,
w którym pracowa³o oko³o 30 tysiêcy osób. Te zak³ady zu¿ywa³y
bardzo du¿e iloci wody. Dzisiaj ta bran¿a niemal ju¿ nie istnieje.
To ma wp³yw i na nasz¹ firmê, st¹d koniecznoæ ci¹g³ego szukania nowych odbiorców w gminach otaczaj¹cych miasto. Konkurencja równie¿ nie pi, dlatego dzia³aj¹c na wolnym rynku musimy
dbaæ nie tylko o nisk¹ cenê naszych us³ug, ale tak¿e przeprowadzaæ inwestycje, na które w najbli¿szym czasie przeznaczymy spore nak³ady.
- Czy Aqua zamierza ubiegaæ
siê o rodki z funduszy Unii Europejskiej, kiedy
Polska stanie siê
jej pe³noprawnym cz³onkiem?
- Z pewnoci¹
tak, tym bardziej,
¿e w niektórych
dzia³aniach organizacyjnych wyprzedzamy podobne
przedsiêbiorstwa
w krajach Wspólnoty. Niezbêdne
jest natomiast finansowe wsparcie
z zewn¹trz, jeli
mamy osi¹gn¹æ
standardy europejskie w poziomie
skanalizowania takich miast, jak Bielsko-Bia³a i terenów le¿¹cych wokó³ niego. Inwestycje w sieæ wodno-kanalizacyjn¹ s¹ bowiem bardzo kosztowne
i nie zwracaj¹ siê szybko. Ponadto musimy realizowaæ wszystkie
unijne dyrektywy, dotycz¹ce standardów ekologicznych i do tego
potrzebne jest nam wsparcie Wspólnoty, niezale¿nie od posiadanych rodków w³asnych. Jest to istotne zw³aszcza dla spó³ek prawa handlowego, do których Aqua siê zalicza. Nasze plany inwestycyjne zak³adaj¹ wysokoæ nak³adów na poziomie 60 mln z³
ka¿dego roku przez najbli¿sze trzy lata.
- Dziêkujê za rozmowê.
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POLSKA EKOLOGIA W UNII EUROPEJSKIEJ: ORLEN OIL

Wyprzedzamy czas
Z Marianem £yko, prezesem Zarz¹du Orlen Oil rozmawia Jakub Wilczek.

- W styczniu tego roku Orlen Oil otrzyma³ z r¹k prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego nagrodê Przyjani rodowisku.
Jaki produkt koncernu otrzyma³ to wyró¿nienie, jakie by³o uzasadnienie werdyktu
jury?
 Jestemy zaszczyceni tym tytu³em. Organizowany
od 6 lat konkurs,
odbywaj¹cy siê pod
honorowym patronatem prezydenta
RP cieszy siê coraz
wiêkszym presti¿em i zainteresowaniem. Chêtnych
do laurów jest wielu i z tego co siê zorientowa³em doprawdy trudno trafiæ w nim do grona laureatów.
Naszej firmie uda³o siê znaleæ w tym gronie,
w kategorii Produkt godny polecenia. Nie uhonorowano nas za jaki konkretny produkt, tylko za ca³¹ seriê olejów Platinum. Wiem, ¿e
mo¿e to zabrzmieæ nieskromnie, ale zas³u¿ylimy na takie laury. Od kilku lat coraz wiêksz¹
uwagê przywi¹zujemy do tego, by nasze produkty by³y jak najbardziej proekologiczne.
Wszystkie oleje i smary przez nas oferowane
klientom, a szczególnie te z serii Platinum wp³ywaj¹ na ni¿sz¹ emisjê spalin do atmosfery, wype³niaj¹ nawet najbardziej wymagaj¹ce normy
ekologiczne.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e certyfikat przyznany
nam przez prezydenta w tym konkursie nie jest
pierwsz¹ form¹ dostrze¿enia naszych zas³ug w
dzia³aniach proekologicznych. W ubieg³ym roku
nasza firma otrzyma³a wyró¿nienie ministra
ochrony rodowiska i prezesa Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji S.A. Panteon Polskiej
Ekologii jako przedsiêbiorstwo, które opracowa³o i wdro¿y³o system zarz¹dzania rodowiskowego zgodny z wymogami okrelonymi w
normie ISO 14001. zapewniam, ¿e nie spocznie-
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my na tych laurach i dbaæ bêdziemy o to, by
nasze produkty w jeszcze wiêkszym stopniu by³y
przyjazne rodowisku naturalnemu.
Firma w swojej strategii rynkowej stawia
na nowoczesne technologie. To trendy obowi¹zuj¹ce powszechnie w krajach Unii Europejskiej, w której za kilkadziesi¹t dni siê
znajdziemy. Jak kierowany przez pana
Orlen Oil przygotowuje siê do konkurencji
na jednolitym rynku bior¹c pod uwagê zaawansowanie technologiczne?
 Do³¹czenie do krajów cz³onkowskich Unii
oznacza dla nas, oczywicie, niema³e wyzwanie. Trzeba bêdzie siê zmierzyæ z konkurencj¹
krajów i firm, które od wielu lat produkuj¹ na
najwy¿szym poziomie, wyrobi³y sobie markê
w naszej bran¿y, s¹ znane. Rywalizacja z nimi
bêdzie trudna, niemniej jestem przekonany, ¿e
produkty Orlen Oil maj¹ wszelkie szanse, by
w tej rywalizacji odnieæ sukces. Mo¿emy na
taki liczyæ, gdy¿ jakoci naszych produktów
i ich liczebnoci  nie mo¿emy siê wstydziæ!
Produkuj¹c je wykorzystujemy najnowoczeniejsze technologie i najlepsze surowce. Nie
sk³amiê mówi¹c, ¿e stosowane przez nas technologie dorównuj¹ wielu europejskim producentom nawet tak najbardziej znanych i uznanych,
a w niektórych przypadkach s¹ na najwy¿szym
wiatowym poziomie.
 Technologiczny high  tech uwzglêdnia
rygorystyczne normy ekologiczne obowi¹zuj¹ce w Europie. W jaki sposób Orlen Oil wpisuje siê w te tendencje, czym wyró¿niaj¹ siê
produkty Orlen Oil na tle konkurencji?
 Przede wszystkim tym, ¿e my wype³niamy nawet najbardziej wymagaj¹ce normy ekologiczne, europejskie i amerykañskie. I dotyczy to nie tylko parametrów olejów czy smarów oferowanych na rynku. Dotyczy to tak¿e
etapu ich produkcji. Nasze zak³ady produkcyjne nie szkodz¹ rodowisku, a w naszych laboratoriach trwaj¹ ca³y czas prace nad tym, by
produkty Orlen Oil by³y jak najbardziej proekologiczne. Czysty produkt z czystego zak³adu 
to has³o przywieca nieustannie. A najlepszym
potwierdzeniem tych naszych starañ jest to, ¿e
w tego typu konkursach jestemy nagradzani.
- Orlen Oil znany jest przede wszystkim
ze swoich produktów przeznaczonych dla
przemys³u motoryzacyjnego, jednak¿e to
nie jedyny odbiorca na rynku. Jakie dziedziny gospodarki obejmuje ta wspó³praca
i jakie s¹ plany na najbli¿sz¹ przysz³oæ?

 Faktycznie, kojarzeni jestemy przede
wszystkim przez pryzmat motoryzacji, tymczasem nie oddaje to w pe³ni naszej dzia³alnoci.
Bo gdy mówiæ o faktach, to obs³ugujemy
wszystkie najwa¿niejsze dziedziny gospodarki. Oleje i smary Orlen Oil wykorzystywane s¹
w wielu dziedzinach przemys³u, np. w górnictwie, hutnictwie, energetyce i lotnictwie. Wszêdzie tam nasze produkty okazuj¹ siê potrzebne, a co dla mnie najwa¿niejsze  s¹ bardzo
wysoko oceniane. Najlepszym tego dowodem
rosn¹ca sprzeda¿ i rosn¹cy eksport. Gdy mam
za wspomnieæ o najbli¿szych planach zwi¹zanych z rozwojem firmy powiem krótko: wyprodukowaæ jak najlepsze produkty, jak najwiêcej sprzedawaæ i zdobywaæ nowe rynki.
 Orlen Oil rozwija nie tylko sektor produktów, ale tak¿e swoj¹ wspó³pracê z polskimi i zagranicznymi orodkami badawczymi. Jakie s¹ efekty tych kontaktów?
- Bardzo konkretne. My do technologii i prac
badawczych przywi¹zujemy wagê szczególn¹.
Mo¿e po raz kolejny wyka¿ê siê brakiem skromnoci, ale Orlen Oil wyprzedza czas w tym
sektorze przemys³u i wrêcz kreuje nowe trendy na rynku paliw i smarów. Wielu producentów pod¹¿a naszymi ladami, czêsto zazdroszcz¹c nam kolejnych produktów i takiej ró¿norodnoci oferty handlowej. Choæby takiej jak
wspomniana seria olejów Platinum, która podbi³a ju¿ nie tylko krajowe rynki.
- W jakim wymiarze akcesja Polski do
Unii Europejskiej wp³ynie na dzia³anie firmy. Z czym wi¹¿e Pan swoje nadzieje, wobec czego ¿ywi obawy?
- Odpowiadaj¹c najszczerzej - obaw mam
mniej, a nadziei wiêcej. Dlaczego siê nie bojê?
Bo tak naprawdê to my na europejskim jestemy od dawna i coraz aktywniej obecni. Struktura firmy jest dopasowana do funkcjonowania
w warunkach wolnego rynku, a nasze produkty
wype³niaj¹ wiatowe standardy. A skoro tak, sam
fakt przyst¹pienia do UE niewiele zmieni pracê
Orlen Oil. My ju¿ jestemy w Europie, i to pod
ka¿dym wzglêdem. Nie znaczy to, ¿e nie mam
marzeñ i planów, ani ambicji zwi¹zanych z rozwojem. Chcemy znacz¹co zwiêkszyæ eksport do
krajów po³udniowej Europy, takich jak S³owacja, Czechy, Wêgry, Rumunia, kraje ba³kañskie.
Nie obawiamy siê konkurencji na rynkach Europy Zachodniej. Nie boimy siê tu rywalizacji, wrêcz
przeciwnie  liczymy na sukces.
- Dziêkujê za rozmowê

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 19 30-150 Kraków
tel: 0-12, 66 555 00, fax:0-12, 55 555 01
www.platinumoil.pl,
www.orlenoil.pl
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Otwarty rynek i wolna konkurencja stawiaj¹ nowe,
wysokie wymagania tak przed pracobiorcami, jak i pracodawcami. Ci pierwsi musz¹ braæ pod uwagê mo¿liwoæ utraty zatrudnienia, niemal w ka¿dej chwili, co z
kolei rodzi koniecznoæ nieustannego podnoszenia kwalifikacji zwiêkszaj¹cych szansê
na ponowne znalezienie pracy. Ci drudzy za powinni nauczyæ siê zarz¹dzaæ firm¹, zespo³em, finansami. To dla wielu biznesmenów wcale nie jest proste.
Obu grupom wychodzi naprzeciw, najwiêkszy z dotychczas realizowanych w woj. ma³opolskim, program szkoleñ w ramach projektu Phare 2001  Promocja Zatrudnienia
i Rozwój Zasobów Ludzkich. W styczniu
rozpocz¹³ siê nabór na kursy, które obejm¹
³¹cznie ponad 2000 osób.
Program finansowany jest z funduszy Unii
Europejskiej oraz z bud¿etu pañstwa. Prowadzi go konsorcjum szkoleniowe, w sk³ad którego wchodz¹: IMC Consulting Ltd.  lider projektu, Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, Górnol¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

W zale¿noci od rodzaju szkoleñ, przeznaczonych dla ró¿nych grup docelowych, Phare
2001 zosta³ podzielony na podprojekty. Pierwszy skierowany jest do bezrobotnych i zagro¿onych utrat¹ pracy. Nosi on nazwê Zatrudnialnoæ  Aktywne Formy Przeciwdzia³ania
Bezrobociu. Ta czêæ projektu obejmie grupê 760 osób, pragn¹cych przekwalifikowaæ siê
lub zdobyæ nowy, poszukiwany na rynku zawód.
Wszystkie bowiem szkolenia i kursy dostosowane s¹ do specyfiki ka¿dego z powiatów woj.
ma³opolskiego, z uwzglêdnieniem popytu na lokalnym rynku pracy. W ofercie kilkudziesiêciu

tora MSP. W kwalifikacji na kursy preferowane
s¹ te bran¿e, których rozwój jest priorytetowy
dla regionu, a zatem informatyka, telekomunikacja, kultura, sport i rekreacja. Wród tematów szkoleñ znalaz³y siê: planowanie rozwoju
firmy, wykorzystanie nowoczesnej technologii i
instrumentów finansowych w biznesie, jakoæ,
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi i zarz¹dzanie
marketingowe. Ka¿dy uczestnik, op³acaj¹cy tylko 20 proc. kosztów szkolenia, bêdzie mia³ mo¿liwoæ wyboru interesuj¹cych go zagadnieñ.
 Pragniemy, a¿eby te szkolenia pomog³y dostosowaæ siê ma³ym i rednim firmom do wy-

Poszerzyæ perspektywy
Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy oraz ECORYS Nederland BV. Realizacjê ca³oci nadzoruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci i Wojewódzki Urz¹d Pracy w Krakowie.
G³ównym celem programu jest podniesienie poziomu umiejêtnoci i kwalifikacji uczestników oraz przygotowanie do aktywnego dzia³ania na zmieniaj¹cym siê rynku pracy.  Zainteresowanie projektem jest ogromne. Zw³aszcza, ¿e szkolenia zawodowe poprzedzamy zidentyfikowaniem deficytów wiedzy i umiejêtnoci u ka¿dego uczestnika, a dopiero potem kierujemy na odpowiednie kursy. S¹ one tak przygotowane, a¿eby zaspokoiæ oczekiwania zarówno samych kursantów, jak i potencjalnych pracodawców. Dodatkowo po zakoñczeniu szkolenia proponujemy doradztwo maj¹ce na celu
przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Jest równie¿ mo¿liwoæ
uczestniczenia w praktycznych warsztatach u³atwiaj¹cych szukanie zatrudnienia. Doradcy naucz¹ zainteresowanych pisania CV i listów mo-

tywacyjnych, autoprezentacji i podstaw komunikacji interpersonalnej. Po ukoñczeniu kursów
bêdziemy w okresach trzymiesiêcznych badaæ
ich efektywnoæ, oczekujemy przy tym, i¿ nie
bêdzie ona mniejsza ni¿ 30 proc.  mówi Wies³aw Zaleszczuk, kierownik projektu.

kursów znalaz³y siê szkolenia w takich zawodach jak: sekretarka-asystentka, specjalista ds.
kadr i p³ac, sprzedawca, ksiêgowa ma³ej i redniej firmy, pracownik ochrony osób i mienia, specjalista gastronomii i hotelarstwa, operator
sprzêtu ciê¿kiego i suwnic, monter stolarki
okiennej i drzwiowej, a tak¿e przewodnik turystyczny. Wa¿ne, i¿ wszystkie kursy s¹ bezp³atne, ich uczestnicy otrzymaj¹ dodatki szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdów oraz zostan¹
objêci poradnictwem zawodowym i porednictwem pracy. Kursanci maj¹ równie¿ zagwarantowany posi³ek w trakcie zajêæ.
Drugi podprojekt, przeznaczony dla 190 osób,
nosi nazwê Promocja Przedsiêbiorczoci,
za jego celem jest przygotowanie osób pozostaj¹cych bez pracy i zagro¿onych bezrobociem
do rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej lub samozatrudnienia.  Zainteresowanym
proponujemy pakiet szkoleniowo-doradczy, zawieraj¹cy kurs podstawowy umo¿liwiaj¹cy poznania elementarnych prawide³ prowadzenia
w³asnego biznesu, a po nim przygotowujemy
grupy wed³ug bran¿, wprowadzaj¹c np. rozmaite rodzaje us³ug i drobn¹ wytwórczoæ. Pomo¿emy tak¿e opracowaæ biznes-plany dla poszczególnych przedsiêwziêæ, za specjalicidoradcy wyjani¹ kwestie bardziej szczegó³owe
na indywidualnych konsultacjach.  wyjania
W. Zaleszczuk. W przypadku tak¿e tego podprojektu kursy s¹ bezp³atne, a ich uczestnicy
otrzymuj¹ podobny, jak podprojekcie pierwszym,
pakiet wiadczeñ. Zarówno blok pierwszy  Zatrudnialnoæ  Aktywne Formy Przeciwdzia³ania
Bezrobociu, jak i drugi  Promocja Przedsiêbiorczoci kierowane s¹ nie tylko do osób bezrobotnych, ale tak¿e do tych, które spodziewaj¹
siê w najbli¿szym czasie utraty pracy.
Adaptacyjnoæ  Szkolenie dla Pracowników MSP to nazwa trzeciego podprojektu
obejmuj¹cego rozwój zasobów ludzkich oraz
kwalifikacji w³acicieli i pracowników ma³ych i
rednich firm. W woj. ma³opolskim skorzysta z
niego 400 mened¿erów i 600 pracowników sek-

mogów Unii Europejskiej. Ponadto mamy wiadomoæ, i¿ szczególnie w ma³ych miejscowociach rynek pracy jest bardzo p³ytki, znacznie
trudniejszy ni¿ w samym Krakowie i dlatego tam
inwestowanie w ludzi, w pracowników jest
wprost bezcenne. Lepiej przecie¿ doszkoliæ
sprawdzonego ju¿ cz³onka zespo³u firmy, ni¿
szukaæ kogo zupe³nie nowego, co zawsze niesie za sob¹ ryzyko niepowodzenia.  dodaje
kierownik projektu. Szkolenia odbywaæ siê bêd¹
w cyklu otwartym  dla osób z ró¿nych przedsiêbiorstw i zamkniêtym  realizowanym dla potrzeb konkretnej firmy i jej pracowników, istnieje wiêc mo¿liwoæ indywidualnego dopasowania spotkañ i uwzglêdnienia problemów konkretnego przedsiêbiorstwa, np. przygotowanie do
osi¹gniêcia celu lub rozwi¹zania istniej¹cego
w firmie problemu.
Szczególnie interesuj¹co zapowiada siê
czwarty podprojekt realizowany pod has³em
Budowanie Potencja³u  Lokalne Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia. Ten program
adresowany jest do nauczycieli szkó³ zawodowych i pracowników samorz¹dowych, zainteresowanych rozwijaniem potencja³u lokalnej
spo³ecznoci. Celem tej czêci projektu jest
przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przedstawicieli instytucji samorz¹dowych zwi¹zanych z edukacj¹ do pracy z m³odzie¿¹ w warunkach gospodarki rynkowej.
Szkolenia maj¹ wspomóc proces nauczania w
takim kierunku, który preferuje samodzielnoæ
w myleniu i wyposa¿y uczniów w kwalifikacje
zgodne z potrzebami pracodawców, w konsekwencji zmniejszaj¹c bezrobocie dotykaj¹ce absolwentów szkó³ zawodowych. 120 uczestników
kursów nauczy siê metod i technik usprawniaj¹cych wspó³dzia³anie szko³y zawodowej ze rodowiskiem lokalnym i bêdzie umia³o opracowaæ
plany oferty szkoleniowej tych placówek owiatowych, zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz
za³o¿eniami lokalnej strategii gospodarczej.
Ewa Grochowska
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Nie zmarnujemy unijnych pieniêdzy
Od pocz¹tku kadencji jednym z priorytetów Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego jest przygotowanie do wykorzystania funduszy europejskich. Wielk¹ pomoc¹ w dobrym przygotowaniu siê do wielkiego ruchu projektowego, który zdominowa³ 2003 rok, by³ program twiningowy
przeprowadzony wspólnie z Regionem
Madrytu. Jego zadanie polega³o na przygotowaniu administracji w województwie
do wykorzystania funduszy unijnych.
Szkoleniem objêto nie tylko pracowników
Urzêdu Marsza³kowskiego. Na czterech
subregionalnych spotkaniach przeszkolono równie¿ wszystkich chêtnych z ma³opolskich samorz¹dów powiatowych i gminnych.
W 2002 roku og³oszono pierwszy wstêpny nabór wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dawa³ on orientacjê, co do potrzeb samorz¹dów i pozwoli³ przysz³ym beneficjantom dobrze
przygotowaæ projekty. Dziêki wczesnemu ich opracowaniu, niektóre z nich
sfinansowane zosta³y z funduszy przedakcesyjnych - np. z SAPARD-u.
W 2003 roku Ma³opolska prze¿y³a prawdziwy boom w zg³aszaniu projektów. Do Urzêdu Marsza³kowskiego nap³ynê³o ich 2097. G³ównym dostarczycielem wniosków by³y ma³opolskie samorz¹dy. Wiele projektów
zg³osi³y równie¿ szko³y wy¿sze, organizacje pozarz¹dowe i firmy. Projekty wp³ywa³y do koñca wrzenia. Potem zaczê³a siê ogromna praca
selekcyjna. Pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego - wraz ze zg³aszaj¹cymi -opracowywali poszczególne wnioski. Uruchomiona zosta³a specjalna interaktywna strona internetowa. Po wstêpnej selekcji wybrano
271 wniosków, które s¹ najlepiej przygotowane. Do koñca lutego trwaæ
bêdzie praca nad wyselekcjonowanymi projektami. Dosy³ana i sprawdzana bêdzie ca³a niezbêdna dokumentacja.
Zaczêlimy dzia³aæ nie spodziewaj¹c siê a¿ tak du¿ych opónieñ we
wdra¿aniu ZPORR-u. S¹dzilimy, ¿e na czas bêdzie ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, gotowa bêdzie ostateczna wersja ustawy o zamó-
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wieniach publicznych. Liczylimy, ¿e zgodnie z przedstawionym przez rz¹d
harmonogramem, ruszy system komputerowy SIMIK. Bylimy w b³êdzie.
Wszystkie te rzeczy s¹ znacznie opónione. Województwo powo³a³o Regionalny Komitet Steruj¹cy. Og³osilimy w prasie nabór na cz³onków panelu ekspertów. Dziêki temu mamy gotow¹ listê ponad stu kandydatów z
rekomendacj¹ instytucji akademickich, samorz¹dów gospodarczych itp.
Nie bêdziemy zmuszeni do pospiesznego wy³aniania ekspertów  takie
dzia³anie mog³oby powodowaæ oskar¿enia o powo³ywanie ekpertów wed³ug osobistych preferencji, czy nadu¿ycie klucza politycznego. Mimo to
wci¹¿ nie ma panelu ekspertów, a w konsekwencji nie mo¿e ruszyæ ostateczna merytoryczna ocena projektów. Wci¹¿ bowiem jeszcze nie ma rz¹dowych instrukcji, jak nale¿y panel ekspertów powo³ywaæ...
Nie mamy w¹tpliwoci, ¿e mimo opónieñ ze strony rz¹du warto by³o
zmobilizowaæ przysz³ych beneficjantów ZPORRowskich funduszy. Uniknêlimy odk³adania sprawy na ostatni¹ chwilê, gdy Ministerstwo Gospodarki zaprosi do sk³adania wniosków i da na to kilka tygodni. Wnioski z Ma³opolski
bêd¹ dziêki wczesnemu rozpoczêciu pracy znacznie lepiej przygotowane.
Wstêpna analiza wniosków z³o¿onych w Ma³opolsce pozwala na
umiarkowany optymizm. Iloæ z³o¿onych wniosków i zapotrzebowanie
na fundusze wielokrotnie przerasta rodki, które bêd¹ dostêpne. Nie brak
projektów dobrze przygotowanych. Z³o¿ono wiele wniosków w obszarach, które uznawalimy za trudne i w których obawialimy siê deficytu.
Z³o¿ono wnioski choæby w obszarach spo³eczeñstwa informacyjnego, dziedzictwa kulturowego, badañ i rozwoju. W latach 2004
 2006 bêd¹ jeszcze kolejne nabory projektów, a¿  mam nadziejê - do wyczerpania rodków. Nasze starania doceniane s¹
przez zewnêtrznych, niezale¿nych analityków. W szczególnoci Gazeta Wyborcza, która dokona³a przegl¹du przygotowañ wszystkich województw do wykorzystania rodków europejskich, nasze województwo
oceni³a najwy¿ej.
W Ma³opolsce mo¿emy sobie powiedzieæ, ¿e zrobilimy wszystko,
aby nie zmarnowa³o siê ani jedno euro, które mo¿e byæ przeznaczone
na rozwój regionu.
Janusz Sepio³
Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
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Kraków to miasto ogromnych mo¿liwoci. Jako
znany orodek uniwersytecki i naukowo - badawczy powinien stanowiæ centrum rozwoju nowoczesnych technologii, powstawania parków technologicznych (st¹d zreszt¹ specyficzny charakter
krakowskiej SSE). Powinien byæ miejscem rozwoju miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej,
kulturalnej i artystycznej, jednym z wa¿nych europejskich orodków turystyki.
Kraków ma niepowtarzaln¹ atmosferê przyci¹gaj¹c¹ zarówno turystów jak i przedsiêbiorców. Nie bez przyczyny okrela siê go mianem miasta magicznego. Tu przecie¿ tworz¹ najwybitniejsi artyci,
spotykaj¹ siê poeci, debatuj¹ naukowcy na miêdzynarodowych konferencjach i sympozjach. W setkach kawiarnianych piwniczek dzia³aj¹ teatry, kabarety, koncertuj¹ znani muzycy. Samych festiwali rocznie
odbywa siê tu ponad 40.
Kraków ma powa¿ny, w du¿ej mierze ju¿ wykorzystywany potencja³
rozwojowy, zwi¹zany m.in. z kultur¹.

odpadami sta³ymi) oraz rozbudowa drugiej co do wielkoci oczyszczalni
cieków w Krakowie  P³aszów II. Ca³kowita kwota dofinansowania
z ISPA dla obu tych projektów wynosi 70 075 800 euro. Stawia to Kraków
na trzecim miejscu w rankingu miast pod wzglêdem wykorzystania rodków z tego programu. Oprócz tego w latach poprzednich Kraków realizowa³ wiele projektów miêkkich (nieinwestycyjnych), w tym najciekawszy
 Demos, dofinansowany z V Programu Ramowego.
W celu dalszego efektywnego wykorzystania rodków z funduszy
strukturalnych, w Urzêdzie Miasta powstaly struktury nadzoruj¹ce i mo-

St¹d sta³e poszerzanie oferty kulturalnej, wzmacnianie istniej¹cych i
realizowanych projektów. Lista najwa¿niejszych obejmuje dzi kilkanacie imprez miêdzynarodowej rangi i wci¹¿ jest otwarta. Pojawiaj¹ siê
idee promowania kultury Krakowa poprzez zupe³nie nowe w formie projekty. Nale¿y do nich festiwal Sacrum Profanum, który odby³ siê w zesz³ym roku w scenerii starej walcowni Huty Sendzimira. Jest to jednoczenie jeden z przyk³adów dobrej wspó³pracy Miasta ze rodowiskami gospodarczymi, przyk³ad przedsiêwziêcia realizowanego w systemie partnerstwa publicznoprywatnego.
Wiele do zrobienia pozostaje natomiast w sferze zwi¹zanej z kultur¹
infrastruktury. Nie ma w miecie choæby centrum konferencyjnego, które
uprawni³oby go do skutecznej rywalizacji z innymi europejskimi orodkami kultury - Budapesztem czy Prag¹. Dlatego Centrum Kongresowe
i Hala Widowiskowa znalaz³y siê na licie najpotrzebniejszych inwestycji.
Liczymy te¿ na to, ¿e po rozszerzeniu UE do Krakowa przyjedzie
wiêcej turystów. I chcemy im to u³atwiæ. Dlatego podj¹³em dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy terminalu dla tanich linii lotniczych. Tani przewonicy
powinni pojawiæ siê w naszym miecie ju¿ jesieni¹ 2004 r.
W najbli¿szych latach Kraków ma tak¿e szansê staæ siê jednym
z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miast w Polsce. Wa¿nym dla
przedsiêbiorców argumentem mo¿e byæ m.in. fakt, ¿e istnieje tu najwiêksza w Polsce - poza stolic¹ - liczba przedstawicielstw zagranicznych,
chêtnie udzielaj¹cych wsparcia w poszukiwaniu kontaktów handlowych i
gospodarczych. Znacz¹ce s¹ o¿ywione i wszechstronne kontakty z kilkudziesiêcioma miastami partnerskimi, tak z Europy Zachodniej jak i rodkowo Wschodniej. Ni¿sze ni¿ w wielu polskich miastach s¹ tu koszty
utrzymania i czynsze w lokalach biurowych. Do tego dodajmy jeszcze
dogodne po³o¿enie Krakowa na skrzy¿owaniu wa¿nych tras komunikacyjnych, liczne zrealizowane i planowane inwestycje transportowe, wykwalifikowan¹ si³ê robocz¹ mog¹c¹ podj¹æ pracê we wszelkich nowoczesnych sektorach gospodarki. Przedsiêbiorcy mog¹ te¿ byæ pewni przychylnoci w³adz miasta. Mimo recesji panuj¹cej w Polsce dzia³ania inwestorów w Krakowie zmierzaj¹ w coraz lepszym kierunku. Podpisane
z Tischman Speayer Propriety umowy przypieczêtowa³y budowê Nowego Miasta. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e w po³owie maja 2003 r. otwarte
zosta³o w Krakowie Centrum Rozliczeniowe Linii Lotniczych Lufthansa.
Oznacza to, ¿e miasto stanie siê siedzib¹ centrum finansowego wszystkich europejskich (poza Niemcami) przedstawicielstw Lufthansy.
Kraków jako stolica województwa odniesie te¿ korzyci z inwestycji realizowanych przy wsparciu unijnych rodków na terenie Ma³opolski - by wspomnieæ choæby : kompleksow¹ modernizacjê odcinka kolejowego Katowice-Kraków czy budowê odcinka autostrady A-4
Kraków-Tarnów.
Szans¹ Krakowa, podobnie jak innych miast bêdzie rzecz jasna umiejêtne korzystanie z funduszy europejskich. Jak dot¹d mamy siê czym
pochwaliæ. Najwa¿niejszymi prowadzonymi inwestycjami s¹ dofinansowane z ISPA projekty modernizacji wysypiska w Baryczy (gospodarka

nitoruj¹ce przygotowywanie wniosków, a nastêpnie realizacjê projektów
wspó³finansowanych przez UE, usystematyzowano prace urzêdników
zaanga¿owanych w pozyskiwanie rodków.
Planowane inwestycje, o których dofinansowanie stara siê Kraków
dotycz¹ dzi przede wszystkim ochrony rodowiska i transportu miej-

Magiczny gród

Foto: Wies³aw Majka

skiego (Fundusz Spójnoci). Ponadto w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wród planowanych inwestycji 19 kwalifikuje siê do dofinansowania z funduszy strukturalnych.
Zg³oszony zosta³ miêdzy innymi tak¿e wniosek do inicjatywy wspólnotowej Interreg III dotycz¹cy rozwoju ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci. Trwaj¹ prace nad w³¹czeniem siê w inicjatywê CIVITAS II (obejmuj¹c¹ rozwi¹zywanie problemów transportu miejskiego).
Wykorzystanie rodków unijnych przez miasto dotyczy tak Urzêdu i
spó³ek miejskich jak i szerokiego krêgu rodowisk gospodarczych i biznesowych. Beneficjantami wielu programów mog¹ byæ przedsiêbiorcy,
organizacje pozarz¹dowe, a tak¿e szpitale i szko³y. Pracownicy Urzêdu
Miasta Krakowa staraj¹ siê docieraæ do zainteresowanych z informacjami o aktualnych programach. Jestem przekonany, ¿e dzia³ania te przynios¹ spodziewane efekty w postaci zwiêkszenia p³yn¹cego do miasta
strumienia euro.
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa
Miejska Prezentacja Internetowa

Magiczny Kraków
www.krakow.pl
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POLSKA EKOLOGIA W UNII EUROPEJSKIEJ: INSTYTUT TECHNOLOGII NAFTY

Czyste niebo

(nie tylko)

Z Winicjuszem Stanikiem  dyrektorem ds. rozwoju i marketingu
Instytutu Technologii Nafty im. Stanis³awa Pi³ata w Krakowie rozmawia Monika Olizarowska.
- Jak¹ rolê odgrywa Instytut Technologii Nafty w Krakowie w systemie placówek
maj¹cych wp³yw na stan rodowiska w Polsce?
- Ta rola jest bez w¹tpienia
znacz¹ca, bowiem pracujemy
na rzecz przemys³u naftowego
i porednio  motoryzacyjnego, dlatego te¿ wszystkie technologie, które wprowadzamy do tej bran¿y s¹ technologiami ekologicznymi. Takie produkty, jak np. Eko-diesel lub Ekodiesel Plus s¹ przygotowane dla nowoczesnych rozwi¹zañ
motoryzacyjnych, ale tak¿e dla systemów grzewczych, które musz¹ spe³niaæ wysoce restrykcyjne normy zawarte w
dyrektywach Unii Europejskiej. Wszystko to dzieje siê za
spraw¹ dodatków uszlachetniaj¹cych, którymi wzbogacane s¹ te produkty. Dziêki nim w³anie do rodowiska naturalnego przedostaje siê mniej szkodliwych substancji powsta³ych w wyniku pracy silników samochodowych, czy te¿
pracy instalacji grzewczych. Instytut Technologii Nafty pracuje zreszt¹ nad wszystkimi typami paliw i rodków smarowych, st¹d wiêc efekty naszej dzia³alnoci maj¹ bezporedni
wp³yw na stan rodowiska naturalnego w Polsce. Wszyst-

kie projekty badawcze, które teraz prowadzimy, s¹ zwi¹zane z ekologi¹ i maj¹ byæ przyjazne dla rodowiska. Do naszych zadañ nale¿y tak¿e opracowywanie technologii utylizacji substancji chemicznych, które w sposób niekontrolowany przez cz³owieka dosta³y siê do rodowiska, np. podczas katastrof czy wypadków, kiedy nastêpuje wyciek ropy
naftowej lub benzyny.
- Oprócz prac naukowo-badawczych ITN prowadzi
równie¿ dzia³alnoæ us³ugow¹. Na czym ona polega i kto
jest jej adresatem?
- Us³ugi nasze skierowane s¹ do przemys³u naftowego, w tym wszystkich polskich rafinerii, przemys³u chemicznego i dystrybutorów czyli hurtowników baz naftowych. Tê
dzia³alnoæ skatalogowalimy, prowadzimy obecnie oko³o
500 ró¿nych badañ, opieraj¹c siê przede wszystkim na
normach amerykañskich, ale tak¿e brytyjskich i niemieckich. Wymaga to od nas korzystania z bardzo skomplikowanego, a zatem i drogiego, oprzyrz¹dowania badawczego, wysokie s¹ równie¿ wymagania stawiane naszym specjalistom, których zatrudniamy. S¹ wród nich in¿ynierowie, chemicy i mechanicy, mikrobiolodzy, dysponuj¹cy
ogromn¹ wiedz¹ i dowiadczeniem. Ponadto laboratoria,
w których prowadzimy prace, s¹ akredytowane, a wiêc

CZ£OWIEK - MASZYNA

Integracja Centrum
Obszarem
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG aktywnie
uczestniczy w realizacji miêdzynarodowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych, w szczególnoci zwi¹zanych z 5. i 6. Programem Ramowym Unii Europejskiej.

20

KOMAG zosta³ uznany przez Komisjê
Europejsk¹ za Centrum Doskona³oci w zakresie nowoczesnych systemów mechanicznych. Tematyka prac obejmuje badanie relacji: cz³owiek-maszyna-rodowisko.
W ramach Centrum Doskona³oci MECHSYS zrealizowano projekt badawczy dotycz¹cy badania zagro¿eñ zdrowotnych zwi¹zanych
z emisj¹ zanieczyszczeñ z tras komunikacyjnych. Badania przeprowadzono we wspó³pracy z Urzêdem Miasta Gliwice, l¹sk¹ Akademi¹ Medyczn¹, Politechnik¹ l¹sk¹ oraz Zak³adami Opieki Zdrowotnej w Gliwicach.
Prace badawcze dotycz¹ m.in. poprawy
stanu rodowiska akustycznego na terenach
mieszkaniowych zlokalizowanych w pobli¿u
terenów przemys³owych, redukcji ryzyka
zdrowotno-rodowiskowego zwi¹zanego
z ruchem ulicznym oraz ochrony rodowiska i polepszenia warunków ¿ycia poprzez

wprowadzenie efektywnych i bezpiecznych
systemów mechanicznych.
Centrum Doskona³oci MECHSYS wspó³pracuje z partnerami zagranicznymi, reprezentuj¹cymi wiod¹ce jednostki naukowe
w Europie, a wiêc Instytut Vito z Belgii, Laboratorium LOM i Uniwersytet w Oviedo z Hiszpanii, DMT oraz Uniwersytety w Akwizgranie
i Berlinie z Niemiec, Laboratorium HSL oraz
Uniwersytet w Nottingham z Wielkiej Brytanii, a tak¿e Centrum Badawcze FIAT z W³och.
Znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ jednostki badawcze
z Republiki Czeskiej  Czeska Akademia
Nauk, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie,
z Republiki S³owackiej  Uniwersytet Techniczny w Koszycach i S³owacki Uniwersytet
Techniczny, jednostki badawcze z Rosji  Instytut im. A.A. Skoczyñskiego oraz Giprouglemasz, z Ukrainy  Narodowy Instytut Bezpieczeñstwa oraz Narodowy Instytut Górniczy.

Zasadniczym celem dzia³añ realizowanych w ramach Centrum MECHSYS jest integracja z Europejskim Obszarem Badawczym oraz zwiêkszenie konkurencyjnoci
polskich rozwi¹zañ na rynku europejskim.
Wspólny program badawczy obejmuje
wdro¿enie nowych technologii i systemów
mechanicznych, przyjaznych dla rodowiska. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ w tym przypadku warsztaty i konferencje, w których
uczestnicz¹ wybitni specjalici z kraju i zagranicy. Nale¿y wspomnieæ o miêdzynarodowej konferencji naukowo-technicznej
KOMEKO 2003 powiêconej zagadnieniu
Technika w s³u¿bie rodowiska oraz
o warsztatach, dotycz¹cych identyfikacji
i oceny emisji zanieczyszczeñ w wietle wymagañ Unii Europejskiej i krajów nowo stowarzyszonych, wp³ywu emisji zanieczyszczeñ pochodz¹cych z przemys³u i transportu samochodowego na stan rodowiska,
zdrowie mieszkañców i klimat w regionie
oraz zanieczyszczenia powietrza ziarnistymi aerozolami pochodz¹cymi z transportu
samochodowego oraz ich wp³ywu na regionaln¹ jakoæ powietrza, klimat i zdrowie.
Zagadnienia zwi¹zane z wp³ywem dzia³al-
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nad Krakowem
sprawdzone pod wzglêdem jakociowym, za wyniki badañ porównywalne z innymi, wykonywanymi przez zagraniczne jednostki.
- Jak Pan ocenia, z punktu widzenia swoich dowiadczeñ z Instytutu, stan przygotowania polskich firm do wdra¿ania surowych unijnych norm obowi¹zuj¹cych w ochronie rodowiska? Gdzie tkwi¹ najpowa¿niejsze trudnoci?
- Od wielu lat w Polsce podejmowane s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do ochrony zasobów naturalnych wed³ug rygorystycznych unijnych standardów, jednak¿e proces ten przebiega z oporami, które s¹ najprawdopodobniej wynikiem
braku odpowiedniego kapita³u, czasem tak¿e niedostatecznej wiedzy w zakresie ekologii. Bywa, ¿e w niektórych rejonach kraju brakuje równie¿ odpowiednich specjalistów w
tej dziedzinie. Jednak¿e gdybym mia³ oceniæ przemys³ naftowy pod wzglêdem jego proekologicznego zaawansowania, to mogê z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, i¿ tu zrobiono
ogromny krok naprzód. Dzisiaj wiêkszoæ technologii, które zosta³y w ostatnim dziesiêcioleciu wdro¿one do produkcji, jak równie¿ same produkty, s¹ ju¿ gotowe do ostrej konkurencji na wolnym unijnym rynku. Mam tu na myli przede
wszystkim to, co wytwarzaj¹ dwaj potentaci w Polsce, a wiêc
PKN Orlen i Grupa Lotos. Ich produkty spe³niaj¹ wszystkie
dyrektywy UE dotycz¹ce tak produktów paliwowych, jak i
rodków smarowych.
Instytut Technologii Nafty uczestniczy³ w realizacji wspierania projektu budowy instalacji hydrokrakingu dla PKN Orlen. Ze swej strony przygotowywalimy opiniê naukow¹ do-

tycz¹c¹ ekologi i tego przedsiêwziêcia, która sta³a siê podstaw¹ do zasilenia finansowego inwestycji.
Jest jednak rzecz¹ oczywist¹, ¿e ekologia jest obszarem
poch³aniaj¹cym du¿e pieni¹dze, i to co roku. Wymaga tego
nie tylko Unia Europejska i konsumenci, ale tak¿e wci¹¿ doskonalone technologie, które równie¿ s¹ kapita³och³onne. ledzimy wszystkie nowinki, które w tej kwestii pojawiaj¹ siê na
zachodzie Europy i w USA staraj¹c siê niezw³ocznie transferowaæ je na polskie warunki i wspomagaæ naszych partnerów, których mamy spore grono, bowiem Instytut Technologii Nafty dzia³a ju¿ na rynku prawie 60 lat. Mamy wiadomoæ, ¿e jednolity rynek stawia bardzo wysokie wymagania
dla firm sektora paliwowego i dlatego nie mo¿emy pozostaæ
w tyle.
- W jaki sposób polska akcesja do Unii Europejskiej
wp³ynie na sposób funkcjonowania Instytutu? Posiada
on przecie¿ wiele miêdzynarodowych certyfikatów, które uwiarygodniaj¹ go w oczach zachodnich partnerów.
- Od wielu lat wspó³pracujemy z uznanymi orodkami badawczymi i uczestniczymy w rozmaitych konsorcjach naukowych. W V Programie Ramowym prowadzimy samodzielnie
projekt skierowany do komunikacji miejskiej, a konkretnie autobusów starszego typu, który dotyczy tzw. filtracji spalin.
Koordynujemy prace przy tym projekcie, bowiem bior¹ w nim
udzia³ zarówno polskie, jak i zagraniczne placówki naukowe. W przysz³ym roku koñczymy prace, a ich efekty bêd¹
wdra¿ane w krakowskiej komunikacji miejskiej. S¹ to dla
nas cenne dowiadczenia, gdy¿ projekt ten dotyczy tak przecd na str. 22

- RODOWISKO

KOMAG z Europejskim
Badawczym
noci przemys³owej na rodowisko, zagro¿eniami w rodowisku cz³owieka, ochron¹
zdrowia i bezpieczeñstwem pracy stanowi³y dominuj¹cy temat prezentacji i dyskusji.
Zagadnienia te znajduj¹ siê w centrum zainteresowania 6. Programu Ramowego Unii
Europejskiej. W styczniu br., w ramach tego
programu KOMAG zg³osi³ do Komisji Europejskiej nowy projekt badawczy, którego
celem jest stworzenie zharmonizowanej
metody s³u¿¹cej do ekonomicznej oceny
wp³ywu aerozolu pochodz¹cego z transportu samochodowego na zdrowie dzieci
w wieku szkolnym mieszkaj¹cych na terenie aglomeracji miejskich oraz wykorzystanie tej metody do tworzenia polityki rodowiskowej. Kluczowym elementem projektu
jest ocena nara¿enia dzieci na aerozol pochodz¹cy z transportu samochodowego,
przeprowadzona na podstawie badañ rodowiskowych i epidemiologicznych, na terenie aglomeracji miejskich Polski (Gliwice),
Czech (Ostrawa), S³owacji (Koszyce), Belgii (Antwerpia), Niemiec (Duisburg) i Grecji
(Ateny). Wyniki pracy zostan¹ wykorzystane do oszacowania skutków i korzyci zdrowotnych. W³adze miasta Gliwice, które s¹

uczestnikiem projektu, wykorzystaj¹ otrzymane wyniki do tworzenia polityki rodowiskowej. Tak¹ sam¹ rolê spe³niaæ bêd¹ w³adze miast, reprezentuj¹cych pozosta³ych
uczestników projektu. W sk³ad konsorcjum
wchodzi 14 partnerów z kraju i zagranicy.
Ze strony polskiej w projekcie uczestnicz¹:
Urz¹d Miejski Miasta Gliwice, l¹ska Akademia Medyczna, Politechnika l¹ska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych
oraz KOMAG jako koordynator projektu.
Wa¿nym dzia³aniem, zwi¹zanym z integracj¹ Centrum KOMAG z Europejskim Obszarem Badawczym jest udzia³ w pracach czterech miêdzynarodowych sieci doskona³oci,
koordynowanych przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych, Flamandzki Instytut Badañ
Technologicznych Vito z Belgii oraz Deutsche Montan Technologie z Niemiec. Bior¹c pod uwagê potencja³ badawczy i naukowy Centrum KOMAG oraz wy¿ej przedstawione dzia³ania i dotychczasowe osi¹gniêcia, wynikaj¹ce ze wspó³pracy w dziedzinie ekologii z partnerami z Unii Europejskiej,
pañstw kandyduj¹cych, Rosji i nowych nie-

zale¿nych pañstw, jak Ukraina, mo¿na
stwierdziæ, ¿e Centrum KOMAG spe³nia
warunki integracji z Europejskim Obszarem Badawczym, co odgrywa szczególnie istotn¹ rolê w przededniu wst¹pienia
naszego kraju do Unii Europejskiej.
Autor: Ma³gorzata Malec,
Centrum KOMAG
44-101 Gliwice, ul. Pszczyñska 37
tel.: 32- 2374470
e-mail: mmalec@komag.gliwice.pl
Niniejszy dokument zosta³ opublikowany dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach tematu: Konkurencyjny i
zrównowa¿ony rozwój 5. Programu Ramowego. Pogl¹dy w nim wyra¿ane nale¿¹ do
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
i nie odzwierciedlaj¹ w ¿adnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
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cd. ze str. 21

Czyste niebo...

mys³u naftowego, jak i samochodowego, a przy tym wi¹¿e
efekty badawcze z praktycznymi. Ogromnym sukcesem naszego Instytutu jest opracowanie specjalnego katalizatora,
który zosta³ ju¿ wprowadzony do produkcji przemys³owej, a
mieci siê on w obszarze technologii nazywanym nanotechnologi¹. Co wiêcej, ten dodatek przyniesie okrelone efekty,
gdy¿ dziêki niemu mo¿na bêdzie rewitalizowaæ miejski tabor autobusowy starszego typu, a to sprzyja czystoci rodowiska naturalnego.
Z pewnoci¹ nie moglibymy realizowaæ projektów Unii
Europejskiej, gdybymy nie uzyskali wczeniej stosownych
certyfikatów. Mamy certyfikat ISO 9001 : 2000, który potwierdza, i¿ nasze us³ugi wykonujemy zgodnie z europejskimi normami i w sposób profesjonalny. Posiadamy równie¿ certyfikat na akredytowane metody badawcze, który
dotyczy jakoci prac naszych laboratoriów. Chodzi o to, ¿e
maj¹c certyfikaty podlegamy ocenie zewnêtrznych instytucji, w tym przypadku unijnych, które w sposób bezstronny
nas oceniaj¹ i wystawiaj¹ wiadectwo. Potwierdzaj¹, i¿
wszystko co robimy zgodne jest z najlepsz¹ wiedz¹ i praktyk¹, a nasza dzia³alnoæ posiada dokumentacjê uznawan¹ w
Europie. To wszystko sprawi³o, ¿e zostalimy zaproszeni do
wspó³pracy w VI Ramowym Programie do proekologicznego projektu koordynowanego prze Volkswagena. Projekt ów
dotyczy paliw najnowszej generacji otrzymywanych z przerobu odpadów komunalnych, metod¹ Fischera-Tropscha.
-W maju tego roku Instytut organizuje miêdzynarodow¹ konferencjê zwi¹zan¹ z przemys³em motoryzacyjnym. Jakie zagadnienia bêd¹ podczas tego spotkania
prezentowane, kto zosta³ zaproszony do udzia³u i jaki
jest g³ówny cel konferencji?
- Chodzi nam o upowszechnienie efektów badañ prowadzonych przez nasz Instytut w ramach konsorcjum z placówkami badawczymi ze Szwajcarii i Austrii. W Instytucie
zajmowalimy siê ocen¹ wp³ywu paliwa na prace silnika
typu diesel, a zw³aszcza zastosowaniem specjalnych filtrów
ceramicznych. W chwili obecnej prowadzimy badania w autobusach krakowskiej komunikacji miejskiej. Zbieramy wiêc
dowiadczenia, a w nastêpnej kolejnoci chcemy je upowszechniæ w ca³ej Polsce. Otwar³aby siê w ten sposób mo¿liwoæ unowoczenienia autobusów starszego typu i przy-

POLSKA EKOLOGIA
- Geotermia Podhalañska
S.A. powsta³a w 1994 roku. Jakie by³y pocz¹tki? Sk¹d wzi¹³
siê plan powo³ania takiej firmy
w³anie na Podhalu?

- Zainteresowanie problematyk¹
wykorzystania róde³ geotermalnych
na Podhalu pojawi³o siê ju¿ w po³owie XIX wieku. W okresie powojennym badacze podjêli inicjatywê kompleksowego zbadania warunków wystêpowania wód geotermalnych. Od
lat 70. wody geotermalne, posiadaj¹ce w³aciwoci lecznicze, z dwóch otworów na Anta³ówce w Zakopanem by³y wykorzystywane w odkrytym basenie k¹pielowym, brodziku i kaskadzie. W latach 1981  1997 wykonano na Podhalu dziesiêæ otworów wiertniczych. We wszystkich stwierdzono wystêpowanie wód geotermalnych o temperaturze 58  95oC i wydajnoci do
800 m szec. na godzinê. Du¿¹ ich zalet¹ w porównaniu z wodami
eksploatowanymi w innych rejonach Polski jest bardzo niska mineralizacja do 3 g/l oraz to, ¿e wyp³ywaj¹ na powierzchniê pod w³asnym cinieniem, z wyj¹tkiem jednego otworu po³o¿onego na szczycie Furmanowej. W latach 1989  1993 IGSMiE Polskiej Akademii
Nauk wybudowa³ i odda³ do eksploatacji Dowiadczalny Zak³ad
Geotermalny Bañska Ni¿na  Bia³y Dunajec, jako pierwszy tego typu
obiekt w Polsce. Do geotermalnej sieci ciep³owniczej zosta³o pod³¹czonych kilka pierwszych budynków w s¹siaduj¹cej z Zakopanem
wsi  Bañska Ni¿na. Produkcja ciep³a odbywa³a siê w oparciu o

G³owica odwiertu PGP-1, Bañska Ni¿na - Szaflary
dwa otwory: Bañska IG-1 i Bia³y Dunajec PAN  1. Tym samym udowodniono, ¿e ogrzewanie domów ciep³em pochodz¹cym z wód geotermalnych jest mo¿liwe technicznie. W 1994 roku przez Narodowy
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminy: Zakopane, Poronin, Kocielisko, Szaflary, Bia³y Dunajec, Bukowina
Tatrzañska, Nowy Targ zosta³a powo³ana spó³ka Geotermia Podhalañska S.A.

- Czy Zakopane i Podhale ma szansê w najbli¿szych
latach staæ siê nowym zag³êbiem wód geotermalnych
na kszta³t tych, które spotykamy np. na S³owacji?
- Zarówno Zakopane jak i Podhale, objête obecnie projektem
geotermalnym, stanowi¹ region o wybitnych walorach turystycznych.
Baza noclegowa jest dobrze rozwiniêta, brakuje jednak miejsc s³u¿¹cych rekreacji i umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie w³aciwoci wód
termalnych. Mamy przyk³ad S³owacji, gdzie tego typu miejsca ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem i wysok¹ stop¹ zwrotu nak³adów inwestycyjnych. Pozostaje kwestia znalezienia inwestora.

stosowania ich do wymagañ ochrony rodowiska. Ograniczenie emisji sadzy pochodz¹cej z komunikacji miejskiej
do powietrza mia³oby bezporedni wp³yw na to, czym na co
dzieñ oddychamy. Podzielenie siê naszymi dowiadczeniami jest w³anie nadrzêdnym celem majowej konferencji. Wezm¹ w niej udzia³ przedstawiciele przemys³u motoryzacyjnego, producenci autobusów, silników, reprezentanci firm
komunikacji miejskiej. Zaprosilimy równie¿ profesorów polskich i zagranicznych uczelni, wiêc bêdzie okazja do wymiany dowiadczeñ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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- Jakie s¹ efekty dzia³ania firmy w wymiarze ekologicznym? Co zmieni³o siê na Podhalu dziêki pracy Geotermii?
- G³ównym celem naszej firmy jest poprawa stanu rodowiska
na Podhalu. W wyniku przeprowadzonych do tej pory inwestycji nast¹pi³ znaczny spadek emisji zanieczyszczeñ powietrza. W sezonie
grzewczym 2001/2002 zanotowano 67 proc. spadek stê¿eñ dwutlenku siarki oraz 54 proc. spadek zimowych stê¿eñ tak bardzo szkodliwego dla zdrowia py³u zawieszonego, w porównaniu ze stanem
przed doprowadzeniem geotermalnego ciep³a do Zakopanego. Poprawa stanu powietrza jest ju¿ widoczna, choæby ze stoków Guba³ówki.

- Inwestycje ekologiczne s¹ ogromnie kapita³och³onne, w dodatku okres zwrotu zainwestowanego kapita³u

W UE: PEC GEOTERMIA PODHALAÑSKA S.A.
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Moc spod ziemi

Z Micha³em Urbanem  prezesem zarz¹du Geotermii Podhalañskiej S.A. rozmawia
Ewa Grochowska
jest roz³o¿ony w czasie. W jaki sposób s¹ zasilane dzia³ania spó³ki, z jakich róde³?

- Projekty zwi¹zane z wykorzystaniem energii odnawialnych, do
jakich zalicza siê energiê geotermaln¹, charakteryzuj¹ siê bardzo
du¿¹ kapita³och³onnoci¹ w fazie inwestycji. Jest to zwi¹zane z koniecznoci¹ udostêpnienia ród³a ciep³a, czyli wykonaniem otworów wiertniczych, nastêpnie dostarczeniem energii cieplnej do odbiorców, a wiêc budow¹ sieci przesy³owej i dystrybucyjnej, a tak¿e
wymienników ciep³a. Inwestycja taka nie mo¿e byæ realizowana
w sposób komercyjny, dlatego te¿ Zarz¹d Spó³ki pozyska³ rodki
dotacyjne w wysokoci 141 404 900 z³ z nastêpuj¹cych róde³: Unia
Europejska, USAID, DEPA, Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz oraz GEF.

- Czy zbli¿aj¹ca siê akcesja Polski do Unii Europejskiej bêdzie mia³a wp³yw na dzia³anie firmy w rejonie
Podhala? Jakie s¹ plany spó³ki w tak zasadniczo zmienionej sytuacji, przede wszystkim ekonomicznej, kiedy
pojawi siê mo¿liwoæ korzystania z funduszy strukturalnych?
- W zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej powstaje obecnie Krajowy Plan Alokacji Uprawnieñ w systemie handlu
emisjami UE, ustanawiaj¹cy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty. Daje nam to mo¿liwoæ uzyskania dodatkowych przychodów ze sprzeda¿y redukcji
emisji dwutlenku wêgla osi¹gniêtej w wyniku zrealizowanych pod³¹czeñ, obecnie na poziomie 41 630 ton rocznie. Z pewnoci¹ bêdziemy równie¿ wykorzystywaæ mo¿liwoci korzystania z funduszy strukturalnych.

- Bardzo du¿ym wsparciem dla projektu by³a pomoc Unii Europejskiej w kwocie 21 879 300 euro, która przyzna³a dotacjê w ramach programów Phare I, Phare II i LSIF. By³y to dotacje w postaci
dostaw materia³ów i urz¹dzeñ oraz pomocy technicznej.

- Now¹ atrakcj¹ Zakopanego stanie siê wkrótce budowany w³anie Park Wodny. Co znajd¹ w nim turyci?
- Obecnie PEC Geotermia Podhalañska S.A. posiada tylko 10
proc. udzia³ów w spó³ce Park Wodny. Mogê powiedzieæ, ¿e by³by to
dla nas najwiêkszy odbiorca ciep³a. Jeli chodzi za o atrakcje to
jedn¹ z nich bêd¹ dwa baseny zewnêtrzne z wod¹ termaln¹  czynne ca³y rok.

- Jaka jest Pana opinia na temat szans osi¹gniêcia
przez Polskê w 2010 roku wymaganego przez UE poziomu 7,5 proc. energii ze róde³ odnawialnych w krajowym
bilansie energetycznym?

- Bior¹c pod uwagê obecn¹ sytuacjê i doæ krótki okres czasu
mo¿e to byæ trudne do osi¹gniêcia. Wed³ug raportu wiatowego
Funduszu na Rzecz Przyrody (WWF) stan dostosowania Polski do
standardów unijnych w dziedzinie energii odnawialnej oceniany jest
na 11 punktów w 20-stopniowej skali. W realiach Polski 99 proc.
potencja³u energetycznego ze róde³ odnawialnych stanowi energia geotermalna, dlatego uwa¿am, ¿e je¿eli uda nam siê osi¹gn¹æ
wymagany poziom 7,5 proc. energii ze róde³ odnawialnych to
w wiêkszej czêci bêdzie to energia geotermalna.

- Dziêkujê za rozmowê.

- Czy do tej pory firma korzysta³a ze rodków przedakcesyjnych? W jakim wymiarze?

wiatowy poziom: Kot³ownia Szczytowa, Zakopane
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Wierzyæ we w³asne si³y

Z mgr in¿.. Micha³em Pieczonk¹  Prezesem Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji ¯ory Sp. z o.o. rozmawia Jacek Broszkiewicz

- Gospodarowanie wod¹ w reobs³uguj¹ce kilka okolicznych miast i gmin. By³y ograniczenia w dogionie tak silnie zurbanizowastawach oraz problemy z jakoci¹ wody. W³adzy samorz¹dowej
nym i uprzemys³owionym jak
w miecie przesta³o siê to podobaæ, bo opinia publiczna j¹ w³anie
l¹sk to sztuka nie lada. Chodzi
wini³a za ten stan rzeczy. Przed szeciu laty zrodzi³ siê wiêc pomys³,
przecie¿ o to, by zaspokoiæ poaby podzieliæ niewydolnego molocha i skomunalizowaæ poszczególne
trzeby milionów mieszkañców.
jego czêci, które mia³y obs³ugiwaæ konkretne gminy. Czêæ ¿orska
Wydolnoæ systemu odziedzijeszcze przez pewien czas by³a pañstwowa, ale rych³o gmina przeczonego po minionym ustroju
jê³a jej maj¹tek. Kiedy okaza³o siê, ¿e ca³kiem dobrze sobie radzimy
przed 14 laty by³a bardzo niska.
 w 2000 roku spó³ka zosta³a skomercjalizowana, sta³a siê podmioUnijne aspiracje tym bardziej
tem prawa handlowego ze 100-procentowym udzia³em gminy ¯ory.
uwidoczni³y przepaæ, jaka dzie- Prywatyzacja maj¹tku i dzia³alnoci gospodarczej z regu³y
li³a nas w tej dziedzinie od najprzynosi po¿¹dane rezultaty. Czy tak siê sta³o w ¯orach?
wy¿ej rozwiniêtych spo³e- Nie inaczej. Coraz skuteczniej zaczêlimy rozwi¹zywaæ nasze loczeñstw. Jak ocenia Pan to, co
kalne problemy. Na pierwszy ogieñ posz³a sieæ wodoci¹gowa, której stan
zrobiono w ¯orach  miecie 63
by³ powodem strat 45 procent przesy³anej wody. Awarii by³o 700 rocznie.
- tysiêcznym w gospodarce wodno-ciekowej na przestrzeDzi dziêki podzia³owi sieci na strefy zasilania, zabudowie reduktorów
ni ostatnich lat?
stabilizuj¹cych cinienie i systematycznej corocznej wymianie 10 km rur
- Spo³eczeñstwo dysponuj¹ce odpowiedni¹ si³ê nabywcz¹ ma
stalowych na rury z tworzyw sztucznych, awaryjnoæ spad³a ponad trzyszeroki wybór dóbr i towarów  mo¿e
krotnie a i jakoæ wody, któr¹ do ¯or dodecydowaæ siê lub nie na zakup barWprowadzenie nowych standardów w dziedzinie ekologii starcza Górnol¹skie Przedsiêbiorstwo
dzo zró¿nicowanego ich asortymentu. musi uwzglêdniaæ mo¿liwoci inwestycyjne podmiotów dzia- Wodoci¹gów ze zbiornika w Gocza³kowiWody potrzebuje ka¿dy z nas i dlate- ³aj¹cych na rynku. Zgodnie z zasad¹ d³ugotrwa³ego rozwoju, cach, znacznie siê polepszy³a.
go w pewnym sensie byt firm zajmuj¹- gdzie w równym stopniu uwzglêdnia siê trzy aspekty: ekolo- Wspomnia³ Pan, ¿e po komunacych siê dostarczaniem wody i odpro- giczny, gospodarczy i spo³eczny, wdra¿anie nowych przepi- lizacji, a zw³aszcza komercjalizacji
wadzaniem zu¿ytej do rodowiska  sów powinno uwzglêdniaæ aktualn¹ sytuacjê podmiotów go- PWiK ¯ory zaczê³o zarabiaæ i gromajest stabilny. Zaspokajamy podstawo- spodarczych oraz ich mo¿liwoci finansowe. Tempo inwesty- dziæ rodki na inwestycje i moderniw¹ potrzebê spo³eczn¹, a nie jest to cji musi zatem uwzglêdniaæ mo¿liwoci firm ponosz¹cych zacje. Czy pozycja monopolisty nie
misja ³atwa, bo wystarczaj¹c¹ iloæ koszty dostosowawcze, w szczególnoci ma³ych i rednich kusi do drenowania kieszeni mieszwody trzeba dostarczyæ codziennie kil- przedsiêbiorstw. Analizy przep³ywów finansowych wskazuj¹, kañców?
kudziesiêciotysiêcznej populacji, a wy- ¿e dostêpny kapita³ inwestycyjny powinien wystarczyæ na
- Nasze przedsiêbiorstwo ma status
produkowane przez ni¹ cieki oczyciæ pokrycie zobowi¹zañ negocjacyjnych.
przedsiêbiorstwa u¿ytecznoci publiczi zwróciæ naturze w taki sposób, by nie
nej. Nasz¹ misj¹ jest dba³oæ o zaspoucierpia³a. Nie ka¿dy pamiêta, ¿e zaopatrywanie ludzi w wodê odkajanie potrzeb mieszkañców ¯or na najwy¿szym poziomie i za najbywa siê w skali globalnej w obiegu zamkniêtym. Brak troski o to, by
ni¿sz¹ z mo¿liwych cenê. Nasze us³ugi wcale nie kosztuj¹ dro¿ej
utrzymywaæ ten system w sprawnoci prêdzej, czy póniej musi przyni¿ w innych miastach, s¹ nawet tañsze. Mamy na uwadze i to, ¿e
nieæ op³akane skutki. A¿ do 1997 roku gospodark¹ wodno-ciekonieco ni¿szy ni¿ gdzie indziej jest poziom zamo¿noci mieszkañw¹ w ¯orach zajmowa³o siê pañstwowe rejonowe przedsiêbiorstwo
ców. Mimo to, dziêki dobrej organizacji, sprawnemu zarz¹dzaniu,
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Wykorzystaæ
Z dr in¿. Gerardem Hajd¹  Prezesem Zarz¹du Zabrzañskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozmawia Jacek
Broszkiewicz
- Przygotowuj¹c blok materia³ów prezentuj¹cych przeobra¿enia, jakie dokona³y siê
ostatnimi laty w gospodarce wodno-kanalizacyjnej w l¹skich miastach, mia³em okazjê odwiedziæ kilka przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w tej bran¿y. Pocz¹tkom tych wizyt
nieodmiennie towarzyszy³o bardzo korzystne  estetyczne - pierwsze wra¿enie. Siedziby dyrekcji tych firm to przyk³ady piêknej architektury wnêtrz, dba³oci o obs³ugê klienta. W toku rozmów z szefami spó³ek wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wychodzi³o jednak na jaw, ¿e tym zewnêtrznym
efektom towarzysz¹ te najistotniejsze, do-
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tycz¹ce przemian w sposobie gospodarowania. Wnêtrza budynku dyrekcji i Pañskie
biuro z pewnoci¹ nale¿y do najpiêkniejszych i najbardziej funkcjonalnych, a wiêc...
- Zewnêtrzny wizerunek firmy oczywicie
tworz¹ elementy estetyczne i funkcjonalne, o
co staramy siê dbaæ, chocia¿by po to, by nieco zmieniæ utrwalony wczeniej, niezbyt korzystny stereotyp kojarzony z nasz¹ bran¿¹.
Jednak sfer¹, do jakiej przyk³adamy rangê
pierwszorzêdn¹, jest technologia. To na tê
p³aszczyznê skierowany jest nasz g³ówny
wysi³ek remontowy i inwestycyjny. W ci¹gu
ostatnich 10 lat zrobilimy pod tym wzglêdem

bardzo wiele. Miasto takie jak 200-tysiêczne
Zabrze, le¿¹ce w centrum wielkiej aglomeracji ma problemy infrastrukturalne zwi¹zane z
przestarza³¹ sieci¹ i urz¹dzeniami do przesy³u wody i cieków typowe dla wiêkszoci polskich miast. Wypracowalimy jednak swój w³asny sposób ich rozwi¹zywania. We wrzeniu
1998 roku uruchomilimy oczyszczalniê cieków ródmiecie, która powsta³a w oparciu
o wczeniej rozpoczêt¹ i zaniechan¹ inwestycjê, a obecnie prezentuje najnowoczeniejszy poziom technologiczny. Dziêki doskona³emu zespo³owi profesjonalistów, który uda³o
mi siê skompletowaæ, uzyskujemy doskona³e

PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ¯ORY
racjonalizacji kosztów, potrafimy generowaæ nie tyle zysk, bo ten
jest w obecnej dobie bardzo kosztowny, ale rodki na inwestycje.
- Jakie s¹ zatem Pañskie refleksje, kiedy myli Pan o 1 maju,
jako o dacie wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej? Czy nie
obawia siê Pan, ¿e pojawi¹ siê w ¯orach firmy portugalskie,
czy greckie, które bogatsze kapita³owo, przedstawi¹ gminie
lepsze perspektywy postêpu ni¿ przedsiêbiorstwo, którym Pan
kieruje?
- Gmina jest 100-procentowym w³acicielem przedsiêbiorstwa,
którym kierujê. To firma o dobrej sytuacji finansowej, ci¹gle unowoczeniaj¹ca swój maj¹tek, ciesz¹ca siê coraz lepsz¹ opini¹ wród
mieszkañców miasta. By³y, co prawda, obawy o to sk¹d braæ pieni¹dze na dzia³alnoæ m³odej firmy i rozgl¹dano siê za kapita³em,
tak¿e obcym. Ale rych³o pokazalimy, ¿e sami potrafimy sobie radziæ i rozmowy z inwestorami zachodnimi zakoñczono. W ogóle jestem zdania, ¿e szukaæ inwestorów zagranicznych nale¿y
dopiero wówczas, kiedy oka¿e siê, ¿e polskimi si³ami i kapita³em nie da siê zapewniæ
stabilnoci danej firmie. Poza
tym kapita³ obcy chce szybkiego zwrotu poniesionych nak³adów inwestycyjnych. W
wodoci¹gach i kanalizacji
okres zwrotu kapita³u jest bardzo d³ugi liczony w dziesi¹tkach lat. Nie wszyscy maj¹
cierpliwoæ czekaæ tak d³ugo.
Nie obawiam siê wiêc ¿adnych negatywnych konsekwencji zwi¹zanych z cz³onkostwem Polski w Unii Europejskiej.
- Mówilimy do tej pory
przede wszystkim o wodzie.
Utylizacja cieków komunalnych to zadanie nie mniej wa¿ne
od dostarczania ludziom dobrej wody.
- Istniej¹ca w miecie oczyszczalnia od lat 70. ubieg³ego wieku
wymaga³a gruntownej modernizacji. Jak siê okaza³o - na realizacjê
projektu moglimy zaci¹gn¹æ bardzo korzystn¹ po¿yczkê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Nie staæ nas by³o na sfinansowanie ca³oci w krótkim
okresie czasu. Rozs¹dnym wyda³o siê skorzystanie z pomocy Funduszu. W ci¹gu czterech lat od³o¿ylimy 4 miliony udzia³u w³asnego, a Fundusz przyzna³ nam 9,4 mln z³otych niskooprocentowanej
po¿yczki. Wykonalimy w 1,5 roku kompleksow¹ modernizacjê
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oczyszczalni, z wyj¹tkiem budowy zamkniêtych komór fermentacyjnych, co planujemy wykonaæ w terminie póniejszym. Kosztowa³o
by to kolejnych 7 milionów z³otych i musia³oby wp³yn¹æ na znaczny
wzrost cen naszych us³ug. A takiej niespodzianki nie moglimy zrobiæ mieszkañcom ¯or. Wolimy teraz sp³acaæ zaci¹gniêt¹ w Funduszu po¿yczkê i liczymy na to, ¿e po sp³aceniu po³owy  co najmniej
25% po¿yczki Fundusz nam umorzy. A to z kolei bêdzie kolejny
w³asny udzia³, który spo¿ytkujemy na budowê zamkniêtych komór
 przy pomocy kolejnej po¿yczki z Funduszu. Tak w praktyce wygl¹da filozofia dzia³ania Funduszu. Beneficjanci korzystaj¹cy z po¿yczek i ich umorzeñ w rzeczywistoci mog¹ zrobiæ o kilkadziesi¹t
procent wiêcej ni¿by to wynika³o z kosztorysu danej inwestycji. Nic
zatem dziwnego, ¿e w mojej ocenie Fundusz spe³nia niezwykle po¿yteczn¹ i wa¿n¹ rolê zarówno w konstruowaniu fundamentów dzia³ania przedsiêbiorstw bran¿y wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, jak i w
konsekwencji w skutecznym funkcjonowaniu systemu ochrony rodowiska
w regionie.
- Planujecie w d³ugiej perspektywie. Tymczasem Fundusz Spójnoci Unii Europejskiej
to du¿e pieni¹dze do
wykorzystania w krótkim czasie. Wielu siê
martwi, czy potrafimy
wykorzystaæ wszystkie.
- W ¯orach jest do
zbudowania sieæ kanalizacji sanitarnej i deszczowej kosztem ponad 100
milionów z³otych. Oczywicie dobrze by³oby wykorzystaæ wszystkie rodki udostêpniane bezzwrotnie. Bojê siê jednak, ¿e czas do roku 2008 jest okresem zbyt
krótkim aby realizowaæ te procesy mo¿liwie tanio. Unia da pieni¹dze, ale trzeba bêdzie szybko znaleæ rodki na udzia³ w³asny
w przedsiêwziêciach wspó³finansowanych przez UE. A to mog¹ byæ
rodki drogie. Dlatego najlepiej by³oby, gdyby korzystanie z Funduszu Spójnoci by³o mo¿liwe do roku 2015, czyli do koñca okresu
przejciowego polskiego dochodzenia do standardów UE w dziedzinie gospodarki ciekowej
- Dziêkujê za rozmowê
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unijn¹ pomoc
wyniki. Wystarczy powiedzieæ, ¿e w rzece
Bytomce w miejscach odprowadzania oczyszczonych przez nas cieków pojawi³y siê ryby.
Maj¹c w miecie nowoczesn¹ i bardzo wydaj-

oprócz ródmiecia tylko jedna w Mikulczycach , któr¹ zmodernizowalimy w ci¹gu ostatnich trzech lat za kwotê ponad 6 milionów z³otych. Dobrym przyk³adem na zilustrowanie
naszego sposobu mylenia
i postêpowania jest stacja
Z³y stan rodowiska naturalnego ma du¿y wp³yw na ludzuzdatniania wody, któr¹ w lakie zdrowie i jakoæ ¿ycia. Wed³ug OECD, najwa¿niejsze znatach 80. wybudowano w Mikulczenie w wiêkszoci krajów europejskich, w tym Polski, ma
zanieczyszczenie powietrza oraz chemiczne ska¿enie rodo- czycach. Studnia obok niej niewiska. ród³a chemicznego zanieczyszczenia s¹ ró¿norodne stety wysch³a. Kupilimy wiêc
 od emisji szkodliwych substancji przez przemys³, poprzez od naszego konkurenta Górnospalanie odpadów do stosowania pestycydów w rolnictwie. l¹skiego Przedsiêbiorstwa
Zanieczyszczenie rodowiska jest odpowiedzialne za 2-6 proc. Wodoci¹gów odleg³¹ o ponad
kilometr inn¹ trzykrotnie wydajwszystkich chorób w krajach OECD.
niejsz¹ studniê. Doprowadzilimy z niej magistralê do stacji,
ale wody by³o za du¿o jak na ni¹. A¿ w Kanan¹ oczyszczalniê moglimy przyst¹piæ do lidzie znalelimy opatentowan¹ technologiê,
kwidowania starych oczyszczalni lokalnych,
która rozwi¹za³a nasz problem. Nowe z³o¿e
mniej skutecznych, a by³o ich dziewiêæ. Obecfiltracyjne  Elektromedia - zamontowane w
nie pozosta³o jeszcze szeæ, a ma ostaæ siê

stacji da³o sobie radê ze zwiêkszon¹ trzykrotnie iloci¹ wody i zapewni³o jej bardzo dobr¹
jakoæ. Kubik w³asnej wody jest o 50 groszy
tañszy od dostarczanego przez GPW. Nic
dziwnego, ¿e wodê z naszych dwóch ujêæ pó³nocnych chcemy podaæ ca³emu miastu i budujemy w³asne ruroci¹gi, bo konkurent - GPW
nie chce nam sprzedaæ swoich.
- To, o czym Pan mówi, chyba nieodparcie wi¹¿e siê z faktem, ¿e przedsiêbiorstwo u¿ytecznoci publicznej dzia³a jednak
w oparciu o rachunek ekonomiczny.
- Oczywicie. Firma jest spó³k¹ prawa handlowego ze 100-procentowym udzia³em gminy Zabrze i to stanowi fundament jej dzia³ania. S³u¿ymy mieszkañcom, ale podlegamy
powszechnym prawom dzia³ania w biznesie.
Posiadaj¹c maj¹tek musimy go amortyzowaæ.
cd. na str. 26
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PWIK ZABRZE
cd. ze str. 27

Wykorzystaæ...

rodki z tej amortyzacji s¹ przeznaczane na
inwestycje. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zmiana
ustroju w Polsce spowodowa³a w naszej bran¿y jak¿e korzystn¹ przemianê. Nie ma ju¿ ¿ebraniny o pieni¹dze na remonty i inwestycje.
Nauczylimy siê sami je generowaæ i robimy
to coraz lepiej. Uwa¿am, ¿e warto inwestowaæ w przedsiêwziêcia amortyzuj¹ce siê w
krótkim czasie. A w bran¿y naszej  choæ na
to nie wygl¹da  takie obszary istniej¹.
- Wiadomo wiêc sk¹d siê bior¹ w firmie
pieni¹dze na kolejne inwestycje. Czy s¹
one mo¿liwe tylko dziêki rodkom wypracowanym w przedsiêbiorstwie i otrzymywanym z gminy?
- Istnieje program uporz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej w Zabrzu, który oczywicie powsta³ przy naszym walnym udziale.
Gmina ubiega siê o rodki z unijnego Funduszu Spójnoci i kolejne cztery stare oczyszczalnie bêdziemy likwidowaæ korzystaj¹c w³anie w
tych pieniêdzy. Równie¿ magistrala wodoci¹gowa bêdzie powstawaæ  mam nadziejê - czêciowo za pieni¹dze z Unii Europejskiej. Formalnym beneficjantem unijnej pomocy jest gmi-

 Jaka jest Pañska ocena

- Nie. Koñczymy obecnie kompletowanie dokumentacji, mamy ju¿ studium wykonalnoci.
Nasze projekty pozytywnie zaopiniowa³ Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej  nanosimy obecnie
nieliczne poprawki. Wygl¹da na to, ¿e gmina Zabrze jest na krótkiej licie wielkich projektów, które maj¹ szansê byæ realizowane do roku 2008 z
dofinansowaniem unijnym. Chcia³oby siê, by ten
okres budowania za unijne pieni¹dze by³ jednak
d³u¿szy  oznacza³oby to mniej uci¹¿liwoci dla
mieszkañców, mniej równoczenie rozkopanych
ulic i chodników. Ale nie ma co narzekaæ. Trzeba
braæ to, co siê nam daje.
- Jak wypada obecnie polska infrastruktura wodno-kanalizacyjna w porównaniu z pastwami UE?
- Mamy zaleg³oci wynikaj¹ce z pó³wiecznego odgrodzenia ¿elazn¹ kurtyn¹ od myli technicznej, nowoczesnych technologii, materia³ów.
Odczuwamy to g³ównie w sieci wodoci¹gowej.
Jest te¿ druga strona medalu. W ci¹gu ostatnich
lat, kiedy sta³y siê mo¿liwe modernizacja i gruntowne remonty, bo wreszcie zapanowa³y normalne relacje ekonomiczne  jeli ju¿ co wymienia-

kondycji polskiej energetyki na trzy miesi¹ce przed akcesj¹ naszego kraju do UE?

- Obecnie zarówno energetyka, jak i górnictwo nie s¹ jeszcze przygotowane do rywalizacji z unijn¹ konkurencj¹. Musimy szybko zmieniæ strukturê organizacyjn¹ sektora
paliwowo-energetycznego, konieczne s¹
bli¿sze zwi¹zki miêdzy bran¿ami. Na szczêcie rz¹d dostrzega to, choæ czasu jest coraz mniej. Dlatego priorytetem na najbli¿sze
miesi¹ce powinna byæ konsolidacja przedsiêbiorstw, a po zbudowaniu struktur paliwowo-energetycznych rozs¹dna prywatyzacja.
W Polsce  wzorem zachodnich gigantów
energetycznych - mo¿na zbudowaæ dwa silne podmioty, które bêd¹ funkcjonowaæ obok
wczeniej sprywatyzowanych spó³ek bêd¹cych ju¿ teraz czêci¹ zachodnich koncernów. Powinny one byæ na tyle mocne, ¿e
poradz¹ sobie na europejskim rynku. Oczywicie nie nale¿y wykluczaæ ich przysz³ych
aliansów z europejskimi i wiatowymi gigantami, ale ju¿ zupe³nie na innych warunkach,
bardziej partnerskich, z uwzglêdnieniem równie¿ krajowych, a nie tylko korporacyjnych,
interesów. Wszystko po to, by za kilka lat w
Polsce sprzedawaæ energiê wytworzon¹ w
rodzimych elektrowniach, z polskiego wêgla
i przez naszych energetyków.
- Jakie miejsce na europejskim rynku
energetycznym mo¿e zaj¹æ nasz kraj oraz
PKE SA?
- Zdajemy sobie sprawê, ¿e wkrótce
przyjdzie nam dzia³aæ w trudniejszych warunkach. Nie za³amujemy jednak r¹k. Nas
nie zadawala jedynie powtarzanie obrotów
i wyników z ubieg³ych lat - firma musi ci¹gle
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Wydzia³ Gospodarki Wodnociekowej i Laboratorium
na Zabrze, lecz koñcowym przedsiêbiorstwo,
którym kierujê. Idzie wiêc w ostatecznym rozrachunku o to, by skutecznie pozyskaæ rodki, które stawia do naszej dyspozycji UE, a nastêpnie
rozumnie je wydaæ. A mamy na co: oczyszczalnie cieków, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
magistrala wodoci¹gowa, sieæ rozdzielcza wody.
Ca³y program, który zak³ada m.in. powszechny
dostêp wszystkich mieszkañców do kanalizacji,
wymaga zainwestowania olbrzymiej kwoty 400
milionów z³otych. 17 procent cieków dzi jeszcze nie trafia do oczyszczalni. Jest to niski
wskanik é trzeba go sprowadziæ do zera. Tak
wiêc zadania przed nami ogromne. Najpierw jednak musimy zapewniæ udzia³ w³asny w przedsiêwziêciach finansowanych przez UE. Wiem ju¿
dzi, ¿e przedsiêbiorstwu nie wystarczy na to
pieniêdzy z amortyzacji i bêdziemy musieli zaci¹gn¹æ po¿yczkê z Banku Ochrony rodowiska. Jestemy jednak gotowi ponieæ to ryzyko,
bo zbrodni¹ by³oby nie wykorzystaæ oferowanych nam przez Uniê pieniêdzy.
- Nie obawia siê Pan, ¿e aplikacja zostanie odrzucona?
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my, to na najnowoczeniejsze rozwi¹zania. Cena
za wodê i odprowadzanie oraz utylizacjê cieków powinna stanowiæ jak¹ czêæ bud¿etu rodzinnego. Jeli w przeciêtnej polskiej rodzinie
bud¿et ten jest o 60 procent ni¿szy ni¿ w krajach
Unii, to wydatki na ten cel staj¹ siê bardzo powa¿nym obci¹¿eniem. Dlatego te¿ niezmiernie
trudno jest wygenerowaæ poprzez nasze ceny dodatkowe rodki na remonty i inwestycje. Musimy
dzia³aæ sposobem, przemylnie, bo nasze mo¿liwoci s¹ dzi jeszcze o niebo mniejsze od firm
dzia³aj¹cych w Niemczech, Francji, czy Anglii.
Mamy do nadrobienia wiele, i nawet polski 5 procentowy wzrost gospodarczy nie wyrówna dystansu, bo wartociowo jest on i tak kilkukrotnie
ni¿szy ni¿ 0,5 procentowy roczny wzrost PKB np.
we Francji. To jest miara problemu i jednoczenie wyznacznik determinacji, z jak¹ powinnimy
siêgaæ po pieni¹dze ofiarowywane nam przez
unijnych podatników.
- Dziêkujê za rozmowê

o ogólne stwierdzenie znane jest
wszystkim. W praktyce najczê
ciej prowadzi to do wyboru rozwi¹zañ o najni¿szych kosztach inwestycyjnych, drogich w eksploatacji, niezapewniaj¹cych optymalnych parametrów. Przy projektowaniu systemów zaopatrzenia w wodê,
oczyszczalni cieków i sieci kanalizacyjnych
konieczne jest przedstawienie struktury docelowej systemu i wykazanie, przy pomocy
obliczeñ ekonomicznych, ¿e ta struktura jest
optymalna. Oznacza to w praktyce potrzebê uwzglêdnienia w rachunku ekonomicznym wszystkich sk³adników kosztów w ca³ym okresie eksploatacji:
- nak³adów inwestycyjnych z uwzglêdnieniem róde³ kapita³u i jego kosztów,
- kosztów eksploatacyjnych (obs³ugi,
materia³ów, energii i innych),
- podatków i op³at za u¿ytkowanie rodowiska,
- zawodnoci (kosztów zwi¹zanych z awariami i zu¿yciem urz¹dzeñ),
- kosztów ogólnych i handlowych (zarz¹dzania, zbierania op³at, itd.)
Rachunek ekonomiczny mo¿e pozwoliæ
na wyznaczenie racjonalnej kolejnoci realizowania przedsiêwziêæ np. budowy
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych dla poszczególnych miejscowoci na terenie gminy. Jest oczywiste, ¿e w pierwszej kolejnoci nale¿y podejmowaæ zadania zapewnia-
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Unia Europejska
to wyzwanie, a nie zagro¿enie

Z Janem Kurpem, prezesem Zarz¹du Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A. rozmawia Józef Kotlarz
rozwijaæ siê. Ostatnie miesi¹ce przed akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej wykorzystujemy w PKE SA na dostosowanie struktury,
w tym zw³aszcza s³u¿b handlowych, do europejskich standardów. Ponadto analizujemy koszty
spó³ki w celu
ich dalszego
obni¿enia.
Zdajemy sobie sprawê,
¿e niektórzy
wytwórcy europejscy produkuj¹ taniej
od nas. Analitycy uwa¿aj¹, ¿e w europejskiej energetyce jest
równie¿ miejsce dla rednich firm wytwórczych, dysponuj¹cych moc¹ 7-9 tys. MW. Od
lat w UE karty rozdaj¹ potê¿ne, skonsolidowane pionowo, koncerny, o dziwo tak¿e pañstwowe, dysponuj¹ce moc¹ kilka  kilkanacie razy wiêksz¹ od naszej. Najwiêkszy potentat  francuska firma pañstwowa EdF 
ma ju¿ ponad 100 tys. MW mocy zainstalowanej. Wszyscy wielcy europejskiej energetyki posiadaj¹ ju¿ swoje przyczó³ki w Polsce.

W trakcie prywatyzacji kupili, czasem po bardzo atrakcyjnych cenach, akcje elektrowni,
elektrociep³owni i zak³adów energetycznych.
W Europie w rêkach jednego w³aciciela jest
z regu³y ca³y ci¹g technologiczny  od pozyskania paliwa, przez wytwarzanie energii, po
sprzeda¿. Dziêki temu mo¿na dowolnie
kszta³towaæ centra zysków. Wszak nie ma
znaczenia, czy ten sam w³aciciel zarobi na
wytwarzaniu czy na handlu energi¹. Mimo ¿e
ceny energii dla zachodnioeuropejskich odbiorców, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, s¹ przewa¿nie znacznie wy¿sze ni¿ u nas, to jednak ceny u producentów w wielu krajach spad³y poni¿ej naszych. Poniewa¿ nowe przepisy
unijne zliberalizowa³y
zasady handlu i przesy³u energii pomiêdzy
pañstwami, otwiera siê
mo¿liwoæ sprzeda¿y
nadwy¿ek w Polsce.
- Jakie s¹ proekologiczne osi¹gniêcia
i plany PKE SA?
- PKE SA uwzglêdnia w swej strategii zarówno dyrektywy Unii

Europejskiej mówi¹ce o ochronie rodowiska, jak i fakt funkcjonowania naszych zak³adów w konkretnych warunkach geograficznych - zagêszczonego zaludnienia na
stosunkowo ma³ym obszarze. Choæ rodki
przeznaczane na ograniczenie emisji szkodliwych zwi¹zków, które zawsze powstaj¹
przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
s¹ istotnym elementem kosztów, przez lata
staralimy siê maksymalnie ograniczyæ
uci¹¿liwoæ produkcji dla rodowiska naturalnego. Mamy wymierne osi¹gniêcia. Dzi
cd na str. 28
Elektrownia £agisza to jeden z klejnotów PKE S.A.
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Rachunek ekonomiczny
w ochronie rodowiska
Przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu pieniêdzy publicznych obowi¹zuje zasada
racjonalnoci, która winna prowadziæ do realizacji zadania przy najni¿szych kosztach.
j¹ce najkrótszy okres zwrotu kapita³u, tj.
praktycznie o najwy¿szej efektywnoci ekonomicznej. Rachunek ekonomiczny mo¿e
byæ narzêdziem wyboru rozwi¹zañ technicznych, Rozwi¹zania o najni¿szych kosztach
inwestycyjnych nie zapewniaj¹ w olbrzymiej
wiêkszoci przypadków najwy¿szej efektywnoci ekonomicznej.
Dla mieszkañca gminy istotna jest informacja o koszcie us³ugi dostawy wody lub
odbioru cieków. Rachunek ekonomiczny
umo¿liwia wyznaczenie kosztu dostawy
wody lub odbioru cieków na etapie projektowania. Obecnie podejmuje siê wiele nieracjonalnych decyzji inwestycyjnych w gminach, finansowanych z funduszy UE (ISPA,
SAPARD) np. budowy kosztownych systemów kanalizacyjnych w ubogich wsiach.
Kosztu odbioru 1 m3 cieków mog¹ wykraczaæ znacznie poza zdolnoci p³atnicze

mieszkañców Autorzy rejestrowali projekty,
w których odbiór 1 m3 cieków winien kosztowaæ 10-20 z³.
Obowi¹zuj¹ce prawo [1], [2] wymaga
pokrywania przez odbiorcê ca³oci kosztów
dostawy wody lub odbioru cieków. Do czasu pe³nego wejcia w ¿ycie regu³ UE mo¿liwe jest dotowanie dostawy wody lub odbioru cieków z bud¿etów gmin.
PROGRAM KOS
W Politechnice Opolskiej opracowano
program komputerowy KOS (Koszty Odbioru cieków), który umo¿liwia analizê ekonomiczn¹ systemów kanalizacyjnych. Ten sam
program mo¿e byæ wykorzystany do analizy
kosztów systemów wodoci¹gowych. Program KOS opracowano dla rodowiska Windows przy wykorzystaniu programów Word
i Excel. Zawiera on opis poszczególnych

wielkoci, oznaczenia, jednostki oraz tablice do wypisywanie danych i odczytu wyników. Program podzielono na 6 bloków o ró¿nych zadaniach:
- Wyznaczanie parametrów modelu sieci,
- Wyznaczanie kosztów inwestycyjnych,
- Okrelenie sposobu finansowania inwestycji,
- Obliczenie kosztów amortyzacji,
- Obliczenie kosztów jednostkowych,
- Obliczenie ceny 1m3 cieków wg taryfy
I cz³onowej  wszystkie koszty obci¹¿aj¹
ka¿dy m3 cieków
- Obliczenie ceny 1m3 cieków wg taryfy
II cz³onowej  w której rozró¿nia siê koszty
sta³e i koszty zmienne
Czêæ sta³a op³aty odpowiada³aby
kosztom sta³ym systemu kanalizacyjnego
przeliczonym na 1 przy³¹cze i roz³o¿onym
cd na str. 28
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i powa¿nymi inwestycjami (do roku
UE to wyzwanie... zacj¹
2008). Co nale¿y uczyniæ, by te procesy

mo¿emy powiedzieæ sobie i mieszkañcom
regionu, ¿e wype³nilimy w tym wzglêdzie
swoj¹ spo³eczn¹ powinnoæ - powietrze wokó³ naszych zak³adów jest czyste. Ostatnimi
osi¹gniêciami PKE SA jest budowa nowoczesnego bloku z kot³em fluidalnym w Elektrociep³owni Katowice czy pe³na modernizacja, w
tym tak¿e ekologiczna, dwóch bloków w Elektrowni Siersza. Szczyt inwestycji proekologicznych przypad³ w energetyce na lata 90. Wtedy miêdzy innymi kompleksowo zmodernizowano Elektrowniê Jaworzno III i Elektrowniê
£aziska. Jaka jest skala zmian w oddzia³ywaniu na rodowisko tylko naszych elektrowni
i elektrociep³owni, najlepiej wiadcz¹ liczby.
Dobrym przyk³adem mo¿e byæ najwiêkszy zak³ad PKE SA - Elektrownia Jaworzno III, w której w 1990 roku emisja py³ów wynosi³a blisko
10 tys. ton  dzi 1,7 tys., dwutlenku siarki a¿
123 tys. ton  dzi 27 tys., odpadów sta³ych
ponad milion ton  dzi tylko 300 tys. Jak zatem widaæ - produkcja energii z wêgla kamiennego nie jest ju¿ dla nas problemem ekologicznym. W nowoczesnych kot³ach mo¿emy
spalaæ nawet mu³y wêglowe i jestemy spokojni o zachowanie surowych norm. Nasze
wiod¹ce i najwiêksze zak³ady posiadaj¹ certyfikaty ISO 14000 zawiadczaj¹ce o poszanowaniu wszelkich norm ochrony rodowiska.
Nie ¿yjemy jednak histori¹. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e surowe dyrektywy UE sprawi¹, ¿e
ju¿ wkrótce wiele jednostek wytwórczych nie
sprosta normom europejskim. Kosztowne dostosowanie ich do spe³nienia tych wymagañ
nie ma ¿adnego ekonomicznego sensu. To tak
jakbymy w starej syrenie montowali katalizatory... Nie mamy wyjcia, musimy budowaæ
nowoczesne bloki. St¹d miêdzy innymi decyzja o inwestycji w Bêdzinie, gdzie powstanie
nowoczesny 460-MW blok.
- Polska energetyka stoi przed trudnymi wyzwaniami: konsolidacj¹, moderni-

SO2, za obowi¹zuj¹cej po 1 stycznia 2016
roku normie emisji NOx nie sprosta 90 proc.
przebiega³y bez przeszkód?
róde³ sektora. Dodam jeszcze, ¿e do 2013
- Inwestycje s¹ konieczne. Co prawda
roku oko³o 43 proc. europejskich mocy wyczasami, choæ coraz rzadziej, pojawiaj¹ siê
twórczych, w tym i polskich, bêdzie mia³o za
g³osy, ¿e polska energetyka ma 30-procensob¹ przynajmniej 40 lat eksploatacji.
tow¹ nadwy¿kê mocy, ale taka teza jest miWobec tych faktów potrzeba w Polsce
tem. Niemal 60 proc. polskich mocy wytwórkontynuacji ju¿ rozpoczêtych inwestycji,
czych pochodzi z lat 19601980, czyli sprzed
a przede wszystkim wypracowania mechanico najmniej 30 lat. Oznacza to, ¿e jednostki
zmu finansowania kosztownych przedsiête pracuj¹ w oparciu o przestarza³e i nieekowziêæ. Dzi w kraju dyskutuje siê o likwidacji
kontraktów d³ugoterminowych, tymczaW czerwcu 1992 roku na wiatowym Szczycie Ekologicznym w Rio
sem w UE zastanade Janeiro Polska podpisa³a konwencjê Zmiany Klimatu, zobowi¹zuj¹c¹
wiaj¹ siê, jak je wprodo znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W naszych wawadziæ i jak maj¹ one
runkach realizacja postanowieñ Konwencji sprowadza siê do dwutlenku
wygl¹daæ, aby zapewwêgla powstaj¹cego podczas spalania paliw kopalnych. Polska ratyfikoniæ odtworzenie mocy
wa³a w 1994 roku Ramow¹ Konwencjê Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a podpisuj¹c w lipcu 1998 roku Protokó³ z Kioto,
na kontynencie.
stalimy siê jej sygnatariuszami wraz z 84 innymi krajami. Rz¹d polski
- Jakie inwestycje
zdecydowa³ siê tym samym do stabilizacji emisji gazów cieplarnianych
prowadzi obecnie
w roku 2000 na poziomie roku 1988, jako bazowego oraz zadeklarowa³
koncern?
ograniczenie tej emisji w latach 2008-2012 do poziomu 94 procent 1988
- Na pocz¹tku
roku bazowego. Konwencja Klimatyczna - wbrew swej nazwie sugeruj¹2003 roku rozpoczêcej wy³¹cznie znaczenie ekologiczne, ma przede wszystkim charakter
limy prace przygotogospodarczy i polityczny. Dzia³ania te wzmacnia Unia Europejska, która
na³o¿y³a na kraje kandyduj¹ce wymóg wykorzystania czystych róde³
wawcze do budowy
energii na poziomie 7,5 procent w krajowych bilansach energetycznych.
460-megawatowego
Obecny poziom w Polsce to niespe³na 2 procent.
bloku w Elektrowni
£agisza. Jesieni¹
2003 roku rozstrzynomiczne technologie. Ocenia siê, ¿e w ci¹gnêlimy przetarg na modernizacjê Elektrogu najbli¿szych kilku lat zajdzie koniecznoæ
ciep³owni Bielsko-Bia³a. Wszystko po to, aby
wycofania z eksploatacji co najmniej 1200
podnieæ sprawnoæ naszych jednostek
MW. Dynamika zjawiska jest obecnie jeszwytwórczych i móc wycofaæ stare moce.
cze stosunkowo niewielka, ale wzronie
- Co oznaczaæ bêdzie dla PKE dzieñ
gwa³townie za 710 lat. Czynnikiem przy1 maja 2004 roku?
spieszaj¹cym wycofanie krajowych mocy
- Energetycy nie musz¹ obawiaæ siê
wytwórczych s¹ dyrektywy Parlamentu Eusymbolicznej daty: 1 maja 2004 roku  poropejskiego i Rady Europy, a w szczególnowinnimy traktowaæ j¹ raczej jako wyzwaci dyrektywa nr 2001/80/WE (LCP) dotycz¹nie do szybkiej budowy nowoczesnych
ca ograniczenia emisji zwi¹zków siarki i tlenstruktur i dalszej restrukturyzacji sektora
ków azotu. Ponad 40 proc. mocy zainstalopaliwowo-energetycznego, a nie jako zawanej w polskiej energetyce nie spe³ni po 1
gro¿enie.
stycznia 2008 roku standardów emisyjnych
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Rachunek ekonomiczny...

odpowiednio w czasie (rachunek miesiêczny).
Czêæ zmienna op³aty odpowiada³aby
kosztom zmiennym systemu kanalizacyjnego (zale¿nym od iloci cieków i ³adunku zanieczyszczeñ) odpowiadaj¹cym iloci cieków i ³adunkowi zanieczyszczeñ odbieranych od u¿ytkownika (rachunek miesiêczny).
Oba sposoby wyliczenia op³aty przedstawione w programie KOS daj¹ identyczny wynik w rocznym bilansie kosztów przedsiêbiorstwa. Taryfa II cz³onowa (w porównaniu z I
cz³onow¹) premiuje u¿ytkowników dostarczaj¹cych du¿e iloci cieków i bardziej obci¹¿a
u¿ytkowników o ma³ym zrzucie.
Program zosta³ wykorzystany do planowania sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w wybranych gminach województwa
opolskiego [5,6,7], umo¿liwiaj¹c racjonalne
ukszta³towanie sieci, a tak¿e wyznaczenie
taryf op³at, które zapewni³yby równowagê
ekonomiczn¹ przedsiêbiorstwom wodoci¹gowo-kanalizacyjnym.
Z naszych dowiadczeñ wynika, ¿e rozwi¹zania intuicyjne, oczywiste na pierwszy
rzut oka nie zawsze wytrzymuj¹ próbê rachunku ekonomicznego.
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4. WNIOSKI
- Przedsiêwziêcia inwestycyjne w ochronie rodowiska wymagaj¹ analizy rzetelnych
zbiorów informacji (danych) z mo¿liwie d³ugiego okresu czasu, obejmuj¹cych okrelon¹ przestrzeñ. Konieczne jest zatem tworzenie odpowiednich baz danych.
- Narzêdziem dla prowadzenia baz da-

nych dla celów ochrony rodowiska mog¹
byæ programy GIS(owe). Politechnika Opolska proponuje w³asny, tani, program MiniGIS przystosowany do potrzeb samorz¹dów
gminnych i powiatowych.
- Rachunek ekonomiczny, zgodny z obowi¹zuj¹cymi standardami (MSR), winien byæ
podstaw¹ wyboru rozwi¹zañ technicznych,
technologicznych, oraz kolejnoci realizacji
etapów inwestycji s³u¿¹cych ochronie rodowiska.
- Przed podjêciem inwestycji winien byæ
wyznaczony koszt produktu lub us³ugi, np.
koszt dostawy 1 m3 wody, odbioru 1 m3 cieków lub usuniêcia jednostki ³adunku zanieczyszczenia, zapewniaj¹cy równowagê ekonomiczn¹ przedsiêbiorstwu.
- W Politechnice Opolskiej opracowano program KOS, który umo¿liwia analizê kosztów
systemów wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Prof. dr hab. in¿ Gerhard BARTODZIEJ
Mgr in¿. Zdzis³aw KORZUCH
Mgr in¿. Micha³ TOMASZEWSKI
Politechnika Opolska, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, tel.
Ul. Sosnkowskiego 31, 45-271 Opole, tel.
(71) 400 62 15, fax. (71) 400 63 47
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Przede wszystkim...
Elektrownia Jaworzno III to najwiêkszy i najbardziej nowoczesny zak³ad wchodz¹cy w sk³ad Po³udniowego Koncernu Energetycznego SA.
Sw¹ nowoczesnoæ opieramy  mówi dyrektor naczelny elektrowni, Joachim Adamczyk - na przesz³o stuletnich tradycjach energetyki jaworznickiej,
bowiem ju¿ w 1898 roku przy szybie Rudolf Jaworznickiego Gwarectwa zainstalowano dwa agregaty pr¹du sta³ego.
Pierwsza jaworznicka elektrownia
w roku 1959 osi¹gnê³a moc 157 MW.
W latach piêædziesi¹tych rozpoczêto budowê Elektrowni Jaworzno II. W roku
1962 osi¹gnê³a ona moc rzêdu 350 MW.
Obydwie elektrownie pracowa³y jako samodzielne przedsiêbiorstwa do 1972
roku, kiedy to zosta³y po³¹czone w Zespó³ Elektrowni Jaworzno. W tym samym roku rozpoczê³a siê budowa jeszcze jednej elektrowni w Jaworznie - Jaworzno III, która w 1979 roku osi¹gnê³a moc 1200 MW. W 1995 roku po³¹czono i przekszta³cono Elektrowniê Jaworzno III i Zespó³ Elektrowni Jaworzno w jedn¹, jednoosobow¹
Spó³kê Skarbu Pañstwa.
Zagadnienia zmniejszenia szkodliwego oddzia³ywania elektrowni na
rodowisko naturalne zawsze zajmowa³y w polityce kierownictwa naszej
firmy jedn¹ z najwa¿niejszych pozycji - podkrela dyrektor Adamczyk. - Od
kilkunastu lat realizujemy g³êbok¹ modernizacjê ca³ej Elektrowni Jaworz-

- system monitoringu emisji zanieczyszczeñ;
- palniki niskoemisyjne obni¿aj¹ce emisjê tlenków azotu;
- instalacjê mokrego odsiarczania spalin.
- Nie sposób omówiæ w tak krótkim artykule wszystkich naszych dzia³añ ekologicznych  stwierdza dyrektor Adamczyk. - Chcia³bym wiêc wspomnieæ tylko o niektórych z nich. Aby obni¿yæ emisjê tlenków azotu w Elektrowni Jaworzno III i w Elektrowni Jaworzno II zdecydowalimy siê na
zastosowanie metod pierwotnych, polegaj¹cych na modyfikacji procesu
spalania. W Trójce dotychczasowe palniki wirowe zast¹piono palnikami
niskoemisyjnymi, w Dwójce wykorzystano technologiê wiru niskotemperaturowego. Zastosowane technologie pozwoli³y obni¿yæ emisjê tlenków
azotu o oko³o 50proc.
Nasz¹ najwiêksz¹ inwestycj¹ proekologiczn¹ w Elektrowni Jaworzno
III by³a instalacja odsiarczania spalin. Oparta na metodzie mokrej, wapienno - gipsowej charakteryzuje siê nie tylko prostot¹ uk³adu technologiczno - konstrukcyjnego i sprawdzon¹, powszechnie stosowan¹ technologi¹, ale i wysok¹ dyspozycyjnoci¹. Sprawnoæ instalacji siêgaj¹ca 95%
gwarantuje, i¿ dziesi¹tki tysiêcy ton dwutlenku siarki nie znajd¹ siê w powietrzu. Uruchomienie instalacji w roku 1996 umo¿liwi³o Elektrowni Jaworzno III produkcjê rzeczywicie czystej ekologicznie energii. Efektem
tych dzia³añ jest obni¿enie w porównaniu z rokiem 1995 (ostatni rok pracy
elektrowni bez IOS i palników niskoemisyjnych) emisji dwutlenku siarki o
ok. 60proc., tlenków azotu o ok. 50proc. i py³u o ok. 55proc..
Rok 1996 zamkn¹³ zasadniczy okres inwestowania w ekologiê w Elektrowni III. W roku 1997 rozpoczê³a siê realizacja programu modernizacji
efektywnociowej podstawowych urz¹dzeñ wytwórczych Elektrowni III,

...ochrona rodowiska
no III w ramach programu likwidacji zagro¿eñ dla rodowiska. Fakt, ¿e w
roku 1990 zostalimy wpisani na Listê 80 da³ nam impuls do podjêcia
mia³ych i niekonwencjonalnych dzia³añ. Jako pierwsi w Polsce - wród
elektrowni opalanych wêglem kamiennym - podjêlimy decyzjê o budowie
instalacji odsiarczania spalin.
Przy wyborze konkretnych rozwi¹zañ proekologicznych zawsze bralimy pod uwagê koncepcjê najlepszej osi¹galnej technologii bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Skutkowa³o to trafnym i efektywnym wyborem zastosowanej technologii, spe³nieniem obowi¹zuj¹cych norm i adekwatn¹ do sytuacji finansowej firmy wysokoci¹
nak³adów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych.
Proekologiczne dzia³ania Elektrowni Jaworzno III mo¿na podzieliæ na: bezinwestycyjne, daj¹ce natychmiastowe efekty oraz strategiczne, których realizacja pozwala na trwa³e spe³nienie norm
obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Do pierwszej
kategorii mo¿na zaliczyæ zmianê paliwa na mniej
zasiarczone i zapopielone. Pozwoli³o to Elektrowni
Jaworzno III na zmniejszenie w roku 1995 - w
porównaniu z rokiem 1989 - emisji py³u o 53 proc.,
a dwutlenku siarki o 46 proc. Sta³o siê to przy zachowaniu tego samego poziomu produkcji energii elektrycznej. Drugim kierunkiem dzia³añ by³o
oddanie do u¿ytku ca³ego pakietu inwestycji proekologicznych.
Nowa polityka ekologiczna pañstwa postawi³a przed elektrowni¹ trudne zadania, a kierownictwo firmy przed odwiecznym dylematem: byæ albo nie byæ. Chc¹c pozostaæ w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi normami, elektrownia musia³aby zaprzestaæ spalania mocno zasiarczonego wêgla pochodz¹cego z kopalñ jaworznickich. Nale¿a³o wybraæ drogê, która mia³a nas zaprowadziæ w XXI wiek,
nale¿a³o po³¹czyæ w jedn¹ spójn¹ ca³oæ uwarunkowania spo³eczne, w jakich przysz³o funkcjonowaæ elektrowni, z wymogami ochrony rodowiska.
- Podjêcie dzia³añ proekologicznych nie by³o wiêc wy³¹cznie spraw¹
presti¿u. Równie¿ po raz pierwszy w powojennej Polsce warunki w dziedzinie ochrony rodowiska zaczê³a dyktowaæ ekonomia. A tu rachunki s¹
bezlitonie jasne i bardzo szybko zdalimy sobie sprawê z koniecznoci
inwestowania w ekologiê  wyjania dyrektor Adamczyk. - W ci¹gu kilkunastu lat dokonalimy naprawdê wiele. Chronologicznie nale¿y wymieniæ:
- zak³adow¹ oczyszczalniê cieków;
- remont modernizacyjny elektrofiltrów;
- instalacjê suchego odbioru popio³u spod elektrofiltrów;
- rekultywacjê sk³adowiska;

a wiêc turbin i generatorów. Osi¹gniêta w ten sposób poprawa stopnia
przetworzenia energii chemicznej paliwa w energiê elektryczn¹ powoduje
- przy tym samym poziomie produkcji - obni¿enie wskanika emisji wszystkich podstawowych zanieczyszczeñ. W wyniku jego realizacji Elektrowni
III jest tak¿e przygotowana na kolejne 15 - 20 lat
produkcji taniej i czystej energii.
Nieub³agane regu³y ekonomiczne oraz wzglêdy ekologiczne wymusi³y koniecznoæ likwidacji wyeksploatowanej Elektrowni I pe³ni¹cej dotychczas
funkcjê miejskiej elektrociep³owni oraz gruntown¹
modernizacjê Elektrowni II. Ju¿ w roku 1996 wybudowano magistralê ciep³ownicz¹ umo¿liwiaj¹c¹
przejêcie przez Elektrowniê II odbiorców energii
cieplnej zasilanych z dotychczasowego ród³a w
Elektrowni I. Jednoczenie na ogromn¹ skalê modernizowano Elektrowniê II. W miejsce trzech zlikwidowanych starych kot³ów rozpoczêto monta¿
dwóch kot³ów fluidalnych. W roku 1998 przekazano do eksploatacji dwa turbozespo³y ciep³owniczo
 kondensacyjne. Pozwoli³o to na wy³¹czenie z eksploatacji Elektrowni I. Ten bezprecedensowy w historii polskiej energetyki fakt mia³ miejsce
17.04.1998 r.
Rok 2000 rozpocz¹³ kolejny etap zmian w Elektrowni Jaworzno III. Staj¹c siê czêci¹ Po³udniowego Koncernu Energetycznego wkroczylimy w
kolejny okres przemian  mówi dyrektor Adamczyk.
- Musimy sprostaæ krajowej i miêdzynarodowej konkurencji na rynku. D¹¿ymy wiêc do zmniejszenia
kosztów dzia³alnoci, uproszczenia struktury organizacyjnej i racjonalnego wykorzystania potencja³u ludzkiego.
- Aby realizowany program proekologiczny, jego weryfikacje i oceny
by³y skuteczne, nale¿y przeprowadzaæ je w ramach uporz¹dkowanego
systemu zarz¹dzania. To leg³o u podstaw decyzji o wdro¿eniu Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ i Zarz¹dzania rodowiskowego wed³ug normy ISO 9002 i ISO 14001  podkrela dyrektor Adamczyk. - W
styczniu 2001 r. otrzymalimy certyfikat potwierdzaj¹cy wprowadzenie i
stosowanie tego systemu, a roku bie¿¹cym pozytywnie zakoñczy³a siê
recertyfikacja systemu zarz¹dzania.
Rezultatem konsekwentnej polityki kierownictwa naszej firmy by³o skrelenie elektrowni przez G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska we wrzeniu 2000 r. z Listy 80.
To wszystko co Elektrownia Jaworzno III robi w zakresie ochrony rodowiska oraz to, ¿e kierownictwo firmy przywi¹zuje tak ogromn¹ wagê do tych
spraw - pozwala na ci¹g³e obni¿anie uci¹¿liwoci elektrowni dla otoczenia.
Janusz Wójcik
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KONCEPCJA SPO£ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

Spo³eczeñstwa sieci

W sprawie budowy spo³eczeñstwa informacyjnego Unia Europejska prowadzi
odmienn¹ od amerykañskiej politykê.
Warto aby o tym pamiêta³y si³y polityczne
kszta³tuj¹ce polski, jeszcze wci¹¿ bardzo
nieokrelony i sprowadzony do infrastruktury technologicznej, projekt spo³eczeñstwa informacyjnego. Unia Europejska 
jak mówi Anna Dianantopoulou , Komisarz do spraw Zatrudnienia  nie jest Stanami Zjednoczonymi Europy. Jest to polityczna wspólnota jedyna w swoim rodzaju. Posiada silne spo³eczne odwo³anie. Integracja europejska postrzegana jest jako
nasza najsilniejsza karta potwierdzaj¹ca
sukces w konfrontacji z ekonomicznymi
i spo³ecznymi wyzwaniami globalizacji.9 Unia Europejska wchodz¹c w XXI
wiek stawia pytania o naturê to¿samoci europejskiej podkrelaj¹c, i¿
Wspólnota staje siê organizmem politycznym o znacznie g³êbszych relacjach ni¿ zwyk³e mechanizmy rynkowe i monetarne. Budowa europejskiego spo³eczeñstwa informacyjnego
wchodzi w sk³ad projektu europejskiego i wizji zjednoczonej Europy, nowoczesnej, konkurencyjnej, ale poszukuj¹cej w³asnej drogi w konfrontacji
z problemami globalnymi. Upowszechniania infrastruktury informacyjnej i jej wykorzystanie w gospodarce, sferze publicznej, kulturze, systemach
mediów, edukacji, ochronie zdrowia oraz
w dziedzinie pracy i zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej jest przedmiotem
wspólnej polityki zapocz¹tkowanej w staniej dekadzie XX wieku. Budowa spo³eczeñstwa informacyjnego na pocz¹tku XXI
wieku sta³a siê jednym z priorytetów polityki Unii. Ryzyko przegranej w konkurencji na globalnym rynku informacyjnym ze
Stanami Zjednoczonymi i pañstwami strefy Pacyfiku jest dla Unii zbyt du¿e, aby
polityka kreowania spo³eczeñstwa informacyjnego mog³a znaleæ siê na dalszym
planie dzia³añ wspólnotowych. Poza sektorem produkuj¹cym systemy telekomunikacyjne Unia Europejska ustêpuje Stanom Zjednoczonym w produkcji infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, technologii informacyjnych, oprogramowania
i przekazów audiowizualnych. Nale¿y
w tym miejscu zwróciæ uwagê na fakt, i¿
potencja³ technologiczny europejskiego
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spo³eczeñstwa informacyjnego zgromadzony jest przede wszystkim w piêtnastu
pañstwach cz³onkowskich Unii. W ca³ej
Europie dostêp do nowych technologii jest
bardzo zró¿nicowany. Pañstwa Europy
rodkowo-wschodniej, bêd¹ce w okresie
transformacji systemowej, w znacznie
mniejszym stopniu od pañstw unijnych
przygotowane s¹ do budowania spo³eczeñstwa informacyjnego, zarówno w sensie ekonomicznym, instytucjonalnym,
prawnym oraz organizacyjnym jak i mentalnym. Programy budowania spo³eczeñstwa informacyjnego w tych krajach skoncentrowane s¹ przede wszystkim na budowie infrastruktury (np. sieci internetowych, telefonii mobilnej) co stanowi pierwszy, wstêpny etap zmiany. Wewn¹trz samej Unii poziom informatyzacji i dostêpu
do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz sieci jest zró¿nicowany na korzyæ pañstw skandynawskich.
Zanim Unia Europejska przyst¹pi³a do
konstrukcji projektu spo³eczeñstwa informacyjnego, polityka poprzednich struktur
Wspólnoty skierowana by³a przede
wszystkim na budowanie europejskiego
potencja³u ekonomicznego i technologicznego. Ju¿ w 1978 roku po opublikowaniu

Strategii Wzrostu Wspólnoty Komisja Europejska zaprosi³a najwiêksze europejskie
koncerny, w tym ICL, GEC, AEG, Simens,
Thomson, Bul, Olivetti, Philips, do dyskusji na temat koncepcji politycznych prowadz¹cych do wzmocnienia europejskiego
przemys³u i technologii. Debata ta doprowadzi³a do powo³ania serii programów badawczo-rozwojowych, w tym programów
ESPRIT, RACE, ACTS, DRIVE, DELTA. W
1984 roku programy te zosta³y w³¹czone
w cykliczne programy ramowe obejmuj¹ce projekty wszystkich pañstw Wspólnoty.
Og³oszenie europejskiej koncepcji budowania spo³eczeñstwa informacyjnego
zosta³o poprzedzone polityk¹ deregulacji, demonopolizacji i prywatyzacji sektorów audiowizualnych, wymuszon¹ skutkami rewolucji komunikacyjnej lat osiemdziesi¹tych z nowymi mediami telewizyjnymi. Deregulacja oznacza³a kres monopoli komunikacyjnych, umiêdzynarodowienie przep³ywu informacji i przesunie-

(3)

cie aktywnoci spo³eczeñstw w kierunku
rynku, który stal siê najwa¿niejszym
czynnikiem nowego typu regulacji. Deregulacja i prywatyzacja systemów komunikowania realizowana w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat XX wieku szczególnie intensywnie w Europie Zachodniej, sprzyja³a gwa³townemu jakociowemu i ilociowemu rozwojowi nowych mediów , w
tym sieci pozwalaj¹cych na transmisje
danych w czasie realnym. Zastosowanie
i upowszechnienie sieci informacyjnych
zmieni³o miêdzynarodow¹ sferê finansow¹ powoduj¹c oderwanie siê rynków kapita³owych od kontroli pañstw narodowych i coraz wiêksz¹ zale¿noæ gospodarek lokalnych od rynku wiatowego.
Odpowiedzi¹ Unii Europejskiej by³a opublikowana w 1993 roku przez Komisje Europejsk¹ bia³a ksiêga pod tytu³em White
Paper on Growth, Competitiveness, Employment. The Challenge and way foreward into 21st century. W dokumencie
tym pojawia siê po raz pierwszy wizja
spo³eczeñstwa informacyjnego , która
rozpoczê³a wizjê europejskiego modelu.
Problematyka bia³ej ksiêgi koncentrowa³a
siê przede wszystkim na kwestiach ekonomicznych i koniecznoci liberalizacji
gospodarki europejskie, w tym sektorów informacyjnych. W 1994 roku
ukaza³y siê podstawowe dokumenty okrelaj¹ce politykê Wspólnoty
w dziedzinie budowania spo³eczeñstwa informacyjnego. Nale¿¹ do
nich tak zwany raport Bangemanna Europe and the Global Information Society: recommendations to
the European Council, Europs Way
to the Information Society. An Action Plan, The Information Society
in Europe: the first assessment since the Council Summit in Corfu. W
1996 roku Komisja Europejska
opublikowa³a zielon¹ ksiêgê zatytu³owan¹ Living and Working in Information Society. People First. Rok wczeniej
Komisja Europejska powo³a³a dwa istotnie cia³a doradcze,
Forum do spraw Spo³eczeñstwa informacyjnego 15 oraz grupê ekspertów najwy¿szego szczebla 16, których celem jest
analiza spo³ecznych, spo³ecznych, socjalnych i kulturowych aspektów spo³eczeñstwa informacyjnego.
Prace tych zespo³ów ekspertów koncentruj¹ siê na takich problemach jak:
wp³yw nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych na gospodarkê i zatrudnienie, wartoci spo³eczne i demokratyczne, spo³ecznoci wirtualne, zmiany sfery
publicznej, edukacja, media i zrównowa¿ony rozwój.
Cdn.
dr Krystyna Doktorowicz
Autorka jest senatorem RP i pracownikiem naukowym Uniwersytetu l¹skiego
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Najwa¿niejszym, ze wzglêdu na charakter i koszt, dzia³aniem samorz¹du województwa
na rzecz ochrony rodowiska w regionie w tym roku bêdzie realizacja projektu Likwidacji
sk³adowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi rodkami ochrony rolin na
terenie województwa warmiñsko-mazurskiego.
- Realizuj¹c ten program, mimo i¿ nie
jest to zadanie samorz¹du województwa,
chcemy ostatecznie rozwi¹zaæ problem
zwi¹zany ze sk³adowaniem najbardziej
niebezpiecznych dla rodowiska odpadów
 mówi marsza³ek województwa Andrzej
Ryñski. - Utylizacja mogilników przyczyni
siê do zlikwidowania zagro¿enia zwi¹zanego z pogarszaj¹cym siê stanem tych sk³adowisk.
Nieprzydatne rodki chrony rolin sk³adowane w betonowych komorach podziemnych i bunkrach zwanych mogilnikami  to bardzo powa¿ne zagro¿enie dla
ujêæ wody pitnej, wód gruntowych i w konsekwencji dla zdrowia ludzi i zwierz¹t.
Ten sposób sk³adowania przeterminowanych, czy te¿ wycofanych z listy dopuszczonych do stosowania rodków

kraju nie mo¿na w pe³ni zastosowaæ wypracowanych w Unii Europejskiej norm i
standardów.
Jednym z najwiêkszych problemów jest
przygotowanie wymaganej przez Ustawê
o zamówieniach publicznych specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Musi ona
bowiem obejmowaæ kilka etapów: * inwentaryzacjê substancji znajduj¹cej siê w mogilnikach; * ich wydobycie, zapakowanie i
przygotowanie do transportu oraz koñcow¹ termiczn¹ utylizacjê; * rozbiórkê betonowej konstrukcji i unieszkodliwienie najbardziej ska¿onej gleby; * rekultywacjê terenu wokó³ mogilników po ich likwidacji.
Pomimo ¿e prace likwidacyjne zbiorników zawieraj¹cych przeterminowane
rodki ochrony rolin prowadzone s¹ od
koñca lat 90., to dopiero wejcie w ¿ycie
wielu ustaw z lat 2001  2002 obejmuj¹cych swym zakresem ochronê rodowiska w powi¹zaniu z gospodark¹ odpadami szczegó³owo okreli³y zasady postêpowania zgodne z normami unijnymi.
- W oparciu o te regulacje ustawowe,
sejmik województwa wypracowa³ dokumenty okrelaj¹ce politykê w³adz regio-

nu dokumenty: Program Ochrony rodowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami
na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2010.
W oparciu o nie marsza³ek województwa wyst¹pi³ z wnioskiem o dofinansowanie tych dzia³añ na terenie Warmii i Mazur do Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska, Ekofunduszu oraz innych instytucji. Dziêki zebranym w ten sposób
rodkom, wspartym pieniêdzmi z bud¿etu samorz¹du, mo¿liwe sta³o siê rozpisanie przetargu na kompleksow¹ likwidacjê
mogilników w regionie.
Koszt realizacji projektu by³ szacowany wstêpnie na blisko 12 mln z³. Jednak
rozstrzygniêty jesieni¹ ubieg³ego roku
przetarg zamkn¹³ siê kwot¹ ok. 5,2 mln
z³. Wygra³a go kielecka firma Hydrogeotechnika, która zobowi¹za³a siê do wywiezienia i utylizacji odpadów oraz wydobycia betonowych zbiorników wraz z
zanieczyszczonym gruntem, ich unieszkodliwienie oraz rekultywacji terenu.
Powodem tak du¿ej ró¿nicy w cenie
by³o uruchomienie pierwszej w Polsce
spalarni posiadaj¹cej pozwolenie na uty-

ochrony rolin zapocz¹tkowano ju¿ w latach 50. Wprawdzie w latach 70. warunki
takiej formy utylizacji okrelono szczegó³owymi przepisami, ale w praktyce bardzo
czêsto je omijano.
Po latach sk³adowania w z³ych warunkach i bez nale¿ytego zabezpieczenia odpady w wiêkszoci uleg³y wymieszaniu.
Efektem tego jest powstanie du¿ej masy
toksycznej mieszaniny o najró¿niejszym
sk³adzie chemicznym, które ekolodzy nie
bez racji okrelaj¹ mianem tykaj¹cych
bomb ekologicznych.
W 1998 r. zidentyfikowano w naszym
kraju 330 mogilników, w których znajdowa³o siê wówczas kilkadziesi¹t tysiêcy ton
ró¿nego rodzaju niebezpiecznych odpadów. W województwie warmiñsko-mazurskim znajduje siê 17 takich sk³adowisk z
ok. 1000 ton odpadów.
Obecnie likwidacja mogilników znajduje siê na licie priorytetów polskiej polityki
ekologicznej. Od kilku lat du¿e rodki finansowe przeznacza siê na usuwanie kolejnych obiektów. Jednak jest to zadanie
trudne organizacyjnie i technicznie. Niezbêdne jest tu bowiem zachowanie odpowiednich standardów postêpowania podczas wszystkich etapów procesu, co wi¹¿e siê z bezpieczeñstwem pracy i rodowiska, podczas transportu odpadów i koñcowej ich likwidacji.
Wi¹¿e siê to równie¿ z polsk¹ specyfik¹ tej formy sk³adowania odpadów  nie
praktykowan¹ w zachodniej Europie. St¹d
te¿ do dzia³añ prowadzonych w naszym

nu w zakresie ochrony rodowiska, dziêki
którym ³atwiej pozyskiwaæ rodki na inwestycje w tej dziedzinie - dodaje marsza³ek
A. Ryñski. - Na ich podstawie samorz¹dy powiatowe i gminne opracuj¹ ju¿ plany uwzglêdniaj¹ce szczegó³owo specyfi-

lizacjê tego typu odpadów, w zwi¹zku
z czym odpad³y koszty zwi¹zane z koniecznoci¹ ich wywozu za granicê. Prace powinny ruszyæ wiosn¹ tego roku.
- Wierzê, ¿e w ci¹gu kilku miesiêcy uda
nam siê rozbroiæ te ekologiczne bomby

kê swoich terenów. Jako, ¿e pojawi³a siê
mo¿liwoci uzyskania pieniêdzy na ten
cel, chcemy wspomóc i przypieszyæ te
dzia³ania.
W ubieg³ym roku Sejmik Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego przyj¹³ dwa istotne dla rodowiska przyrodniczego regio-

i temat mogilników uznaæ za ostatecznie zamkniêty  podsumowuje marsza³ek województwa warmiñsko-mazurskiego.  Czystoæ rodowiska naturalnego jest bowiem
nasz¹ wizytówk¹ i nie mo¿emy sobie pozwoliæ na zaniedbania w tym zakresie.
Gra¿yna Brochwicz

Koniec mogilników
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Wiêzi w Polityce (2)
Rozpocz¹³ siê rok prze³omowy w polskiej historii. 1 maja mamy
siê staæ cz³onkami rodziny nazywanej Uni¹ Europejsk¹. Staniemy
siê przez to integraln¹ czêci¹ stosunków miêdzynarodowych wielkiego w skali wiatowej ugrupowania polityczno-gospodarczego.
Warto uzmys³owiæ sobie przy tej okazji rodzaje relacji wystêpuj¹ce w tych sferach. Nasi politycy je zasiedl¹ i zostan¹ poddani prawom w nich obowi¹zuj¹cym. Wa¿ne, by nie czuli siê zagubieni
i wyobcowani, bowiem od ich skutecznego dzia³ania zale¿y przysz³oci integracji europejskiej w tej czêci Kontynentu.
Tak jak rozwój marketingu biznesowego wi¹za³ siê z przewiadczeniem, ¿e zysk
ze sprzeda¿y i satysfakcjonuj¹cy zwrot zainwestowanych nak³adów mo¿e zostaæ
osi¹gniêty jedynie dziêki wnikliwej identyfikacji, antycypacji i satysfakcji potrzeb
i nastawieñ konsumentów, tak zjawisko
gwa³townego rozwoju marketingu politycznego wi¹zane mo¿e byæ z nadziej¹, ¿e
zespó³ technik wykorzystanych do pozyskania informacji od opinii publicznej i na
ich podstawie stworzenia odpowiednich
relacji z poszczególnymi wyborcami, doprowadzi do uzyskania maksymalnej iloci g³osów przy jak najmniejszym zu¿yciu
rodków.
Poniewa¿ pojmowanie demokracji
zmienia siê, a proces dostosowywania jej
zasad do specyfiki rynków wyborczych w
Polsce nadal trwa i najpewniej nie zakoñczy siê szybko, zmianom ulegaj¹ niezwykle istotne elementy okrelaj¹ce podstawy egzystencji polityków i ugrupowañ politycznych. Zmiany te maj¹ szczególny charakter - de facto zwi¹zane s¹ z podstawowymi zasadami funkcjonowania podmiotów na rynku politycznym. Modyfikowane
s¹ ordynacje wyborcze, sposoby obliczania iloci zdobywanych mandatów, przeobra¿eniom podlegaj¹ aktorzy gry wyborczej: powstaj¹ nowe ugrupowania, zmienia siê stanowisko opinii publicznej, transfer kapita³u wp³ywa na prawo do w³asnoci tytu³ów prasowych, co czêsto wi¹¿e siê
ze zmiana linii programowej i politycznej
gazety. Opracowywane na krajowym rynku politycznym strategie marketingowe w
tej sytuacji ulegaj¹ zmianom, czasem tak
chaotycznym, jak dokonuj¹ce siê opisane
przeobra¿enia w otoczeniu. Tworzenie d³ugotrwa³ych relacji, które omówione zosta³y w artykule, oraz opracowywanie strategii marketingowych, w których owe relacje
maj¹ niezwykle istotne znaczenie, zmniejszyæ mo¿e ryzyko zwi¹zane w dzia³alnoci¹ w burzliwym, rynkowym wiecie politycznej konkurencji.
Micha³ Janiok
Autor jest doktorantem Katedry Marketingu
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
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w Katowicach

Rodzaje relacji

Opis zagadnienia

Podstawowe dwustronne
Polityk  wyborca
Podstawowe trójstronne
Polityk  konkurent  wyborca
Indywidualne wewn¹trz ugrupowania
Polityk  polityk

Czynnik podstawowej transakcji rynkowej: g³os w zamian za obietnicê wype³nienia tez programu wyborczego
W jej ramach nastêpuje rywalizacja pomiêdzy g³ównymi aktorami sceny
politycznej
Skomplikowane sieci zale¿noci pomiêdzy cz³onkami partii (nie pochodz¹cym
z wyboru publicznego), osobami sprawuj¹cymi mandat spo³eczny na ró¿nych
szczeblach oraz ich sojusznikami, nie nale¿¹cymi do partii, ale
wspó³tworz¹cymi np., kluby radnych w sejmikach lub radach miejskich
Media nie tylko oddzia³uj¹ korzystnie lub niekorzystnie na odbiór polityka na rynku
politycznym. Media s¹ niezbêdnym elementem przed³u¿ania cyklu ¿ycia polityka.
Nawi¹zanie relacji z massmediami w praktyce oznacza tworzenie wiêzi
z poszczególnymi dziennikarzami.
Relacje pomiêdzy poszczególnymi rodzajami w³adzy oraz jej orodkami,
np. miêdzy Sejmem RP (w³adz¹ ustawodawcz¹) a Trybuna³em Konstytucyjnym
(w³adza s¹downicza).

Z mass-mediami
Polityk - dziennikarz
Pomiêdzy orodkami w³adzy
W³adza wykonawcza 
W³adza ustawodawcza 
W³adza s¹downicza
Kryminalne
Polityk - przestêpca

Pierwszego kontaktu
Personel pierwszego kontaktu
w ugrupowaniu - wyborca
Marketingu wewnêtrznego
Polityk  cz³onkowie partii
Dotycz¹ce obioru marki
Wizerunek - wyborca
Z liderami opinii
Polityk - liderzy rodowisk
Z wolontariuszami
Polityk - wolontariusze

Ze wiatem biznesu
Polityk - przedsiêbiorca
Z grupami nacisku
Polityk  grupa nacisku

Hierarchiczne ugrupowania
Struktura partyjna 
Struktura partyjna
Hierarchiczne w³adzy
Organ w³adzy 
Organ w³adzy
W ramach aliansów politycznych
Partia  partia
Politycy - politycy
Elektroniczne
Polityk - internauta
Nieformalne
Polityk  osoby prywatne lub funkcyjne

Tworz¹ je uk³ady wynikaj¹ce z kryminalnego charakteru zwi¹zków, funkcjonuj¹
systematycznie, równie¿ w Polsce, o czym wiadcz¹ kolejne raporty Amnesty
International. Zjawiska korupcji, wrêczania ³apówek a nawet tworzenia
zorganizowanych grup przestêpczych w strukturach politycznych (urzêdach,
partiach politycznych) w ostatnim czasie z du¿¹ moc¹ nag³aniane s¹ przez media.
Dzia³alnoæ marketingowa w polityce blisko zwi¹zana jest z istot¹ marketingu us³ug:
bardzo wa¿na jest zdolnoæ asystentów np. biur poselskich lub pracowników
etatowych partii, zatrudnionych w siedzibach ugrupowañ do nawi¹zywania
odpowiednich wiêzi z osobami, które przysz³y do swojego radnego, pos³a
z wnioskiem np. o podjêcie interwencji
Dotycz¹ dzia³añ marketingowych podejmowanych w stosunku do cz³onków
w³asnej partii politycznej, polegaj¹cych m.in. na podnoszeniu poziomu
akceptacji dla trudnych decyzji, które podejmuj¹ cz³onkowie partii zwi¹zani
z w³adz¹ wykonawcz¹
Wiêzi ³¹cz¹ce np. twardy elektorat z ugrupowaniem, tworzone poprzez unikalny
przekaz marki politycznego produktu (polityka, partiê, ideologiê)
Relacje pomiêdzy poszczególnymi politykami lub strukturami partii z liderami
rodowisk opiniotwórczych, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi
Wolontariusze s¹ grup¹ osób, która nieodp³atnie wiadczy pomoc politykom
oraz partiom politycznym, co jednak nie oznacza, ¿e za swoj¹ dobrowolna
pracê nie oczekuj¹ oni korzyci. Korzyciami mog¹ byæ: zdobyte dowiadczenie,
wsparcie w przysz³oci, ale tak¿e protekcja w obsadzie stanowisk. Zak³ócenie
w³aciwych relacji dla ka¿dej organizacji oznacza powa¿ne k³opoty.
Wzrost kosztów prowadzenia politycznej promocji powoduje nawi¹zanie
kontaktów pomiêdzy politykami a donatorami, którzy w zamian za wsparcie
oczekuj¹ korzyci. W takiej sytuacji czêsto tworz¹ siê niejasne uk³ady polityczno 
handlowe.
Grupy nacisku z natury rzeczy nie d¹¿¹ do zdobycia i wykonywania w³adzy, lecz
jedynie do wywarcia wp³ywu na treæ jednej lub kilku decyzji, w drodze poredniego oddzia³ywania na innych uczestników ¿ycia politycznego. S¹ nimi nie tylko
wyspecjalizowane agencje, bêd¹ce swoistego rodzaju adwokatem publicznym,
lecz tak¿e strajkuj¹cy, którzy swoim uporem usi³uj¹ uzyskaæ decyzje satysfakcjonuj¹ce z regu³y wy³¹cznie ich samych
Zale¿noci istniej¹ce pomiêdzy poszczególnymi komórkami w organizacji: ko³ami
lokalnymi partii, w³adzami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi,
a w przysz³oci nawet ponadnarodowymi
Zale¿noci istniej¹ce pomiêdzy poszczególnymi poziomami w³adzy w ramach
jednej struktury, np. wykonawczej, na linii: rada gminy  rada powiatu  sejmik
województwa  sejm Rzeczypospolitej. Rodzaj wiêzi w du¿ej mierze decyduje
o jakoci tworzonego prawa (lokalnego lub krajowego). W praktyce ten poziom
kontaktów pomiêdzy podmiotami rynkowymi wystêpuje wyj¹tkowo rzadko
wiadomoæ niewielkiego udzia³u w rynku albo niemo¿noci zrealizowania zamierzeñ w oparciu o rodki, którymi dysponuje siê obecnie, mo¿e spowodowaæ
koniecznoæ zawi¹zania wspó³pracy z innym partnerem politycznym (np. w ramach tworzenia rz¹du wiêkszociowego)
Komunikowanie z wyborcami mo¿e odbywaæ siê poprzez e-maile, komunikatory
internetowe oraz chatroomy, w których za wyj¹tkiem polityka wszystkie inne osoby
mog¹ pozostawaæ anonimowe. Forma ta jest bardzo ma³o popularna w polityce,
ale w najbli¿szym czasie bêdzie zyskiwaæ na popularnoci
Kontakty niejawne mog¹ wp³ywaæ na postawy oraz decyzje podejmowane przez
polityka na forum publicznym  obserwowane na przyk³adzie tzw. afery Rywina
tworzenie szczególnego rodzaju za¿y³oci pomiêdzy politykami powoduje powstawanie niejawnych orodków w³adzy w ugrupowaniach

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie.
Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2001, s. 64-69
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Kreatywnoæ

Gdy na Ziemi oko³o 100 000 lat temu pojawi³ siê homo sapiens,
wyposa¿ony by³ w ró¿norodne, przyrodzone zdolnoci, pozwalaj¹ce mu zaistnieæ w otaczaj¹cej go rzeczywistoci. Chocia¿ wród
ludzi panuje kilka teorii na temat, kto (lub co) obdarowa³ nimi cz³owieka1 , to jednak wszyscy jednog³onie stwierdzaj¹, ¿e pomagaj¹ one ludzkoci do dzi w podporz¹dkowaniu sobie wiata.
Jedn¹ z tych zdolnoci jest kreatywnoæ,
dziêki której cz³owiek mo¿e wspi¹æ siê ponad posiadan¹ aktualnie wiedzê, czyni¹c to
poprzez zestawienie na nowo znanych pojêæ lub te¿ stwarzaj¹c co absolutnie nowego, nieznanego.
Ludzkoæ na przestrzeni wieków skutecznie rozwija³a umiejêtnoæ mylenia kreatywnego, charakteryzuj¹cego siê fantazj¹ i swobod¹, wykraczaj¹c¹ poza ustalone normy,
wzory i przepisy. Rezultaty tego procesu s¹
bardzo liczne i niezwykle zró¿nicowane. Przyk³adem mog¹ byæ: teorie naukowe, statki kosmiczne, liberalizm, rock and roll, respirator,
muszla klozetowa, czy te¿ wyka³aczka do zêbów. Niestety, cz³owiek nauczy³ siê wykorzystywaæ dar kreatywnoci nie tylko w stronê
trzech platoñskich idei: Dobra, Piêkna i Prawdy. Rzucony w wir codziennych zmagañ
w walce o byt, rywalizuj¹c o wp³ywy i zyski,
w³¹cza swój kreatywny umys³ na szukanie
sposobów, jak wyrolowaæ i unicestwiæ swych
pobratymców. Trzeba przyznaæ, ¿e pomys³ów
mu nie brakuje  ¿elazna dziewica, czyli redniowieczne narzêdzie tortur, niewolnictwo,
nazizm, ka³asznikow  to tylko ma³y zestaw
dzie³ stworzonych przez mroczn¹ czêæ psychiki cz³owieka.
Jednostka kreatywna
Wspó³czesna psychologia okrela cz³owieka kreatywnego jako osobê maj¹c¹ tendencjê z jednej strony do ciê¿kiej pracy, a z
drugiej do marzeñ na jawie. Ludzie tacy bywaj¹ czêsto nonkonformistami, ceni¹cymi
sw¹ prywatnoæ, ale równoczenie wielu z
nich potrzebuje stymulacji otoczenia. Dlatego z wielkim entuzjazmem uczestnicz¹ w
grupowych dyskusjach, w których dokonuje
siê tzw. burza mózgów. Naukowcy, badaj¹cy jednostki kreatywne, próbuj¹ dociec czy
cecha kreatywnoci jest dziedziczna. Wyniki ich badañ nie s¹ spójne. Istniej¹ zwolennicy teorii, która mówi, ¿e jest gen powoduj¹cy przekazanie okrelonej kreatywnoci
w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Aby potwierdziæ sw¹ prawdê przytaczaj¹ miêdzy innymi przyk³ad rodziny Bachów, która przez
ponad sto lat wydawa³a na wiat wielu muzyków, z mistrzem Janem Sebastianem na
czele. Niektórzy z naukowców, zajmuj¹cych
siê genetyk¹, twierdz¹, ¿e takich spektakularnych przyk³adów jak rodzina Bachów czy
Straussów jest niewiele i w zwi¹zku z tym
nie ma pewnoci czy powy¿sza teoria jest
prawdziwa. Mo¿e natomiast zdarzyæ siê, dodaj¹, ¿e w pewnych rodzinach pojawia siê
dziedzicznie cecha temperamentu zwana
poszukiwaniem nowoci. Dziêki temu w obrêbie takich rodzin mo¿na znaleæ ludzi
uzdolnionych, przejawiaj¹cych aktywnoæ w
ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Naukowcom tym
uda³o siê wyodrêbniæ gen, który nazwali
D4DR, maj¹cy zwi¹zek z powstawaniem pozytywnych emocji, bêd¹cymi jednym
z aspektów poszukiwania nowoci. Oczywicie szybko znaleli siê i krytycy tej teorii.
Opieraj¹c siê na swoich badaniach oznajmili wiatu.  OK! D4DR ma swój udzia³,
ale jest on zaledwie jednym z dziesiêciu genów, wp³ywaj¹cych na zainteresowanie no-

wymi bodcami. Pozosta³ych dziewiêciu na
dzieñ dzisiejszy nauka nie zna, choæ wielu
badaczy intensywnie ich poszukuje. Znaj¹c
jednak potêgê kreatywnoci ludzkiego umys³u, przypuszczalnie z czasem odnajdziemy
je. Powstan¹ wówczas nowe teorie, które
nastêpnie kto zaneguje lub wzbogaci, wysnuwaj¹c swoj¹ prawdê na ten temat, itd...
Genetycy nie s¹ odosobnieni w poszukiwaniu przyczyn kreatywnoci cz³owieka. Istnieje liczna grupa behawiorystów i humanistów, podkrelaj¹cych wa¿n¹ rolê w rozwijaniu tej zdolnoci w cz³owieku spe³nion¹ przez
rodzinê i rodowisko, w którym on wzrasta.
Twierdz¹ oni, ¿e jednym z najbardziej kreatywnych okresów w ¿yciu ludzkim jest dzieciñstwo.
Aby siê o tym przekonaæ wystarczy przejæ siê
do najbli¿szego przedszkola i przyjrzeæ siê
bawi¹cym maluchom. Fantazja przedszkolaków jest ogromna. Bawi¹ siê w Indian i kowbojów, w sklep, w mamê i tatê, w lekarza,
je¿d¿¹ wycigowymi samochodami, piewaj¹, tañcz¹, maluj¹. Fachowcy mówi¹, ¿e w
okresie tym (a tak¿e w póniejszym, obejmuj¹cym m³odzie¿), nale¿y rozwijaæ naturaln¹
kreatywnoæ w m³odym pokoleniu, utrzymuj¹c równowagê pomiêdzy pobudzaniem go do
mylenia oraz przekazywaniem mu nowych
pomys³ów. Nale¿y równie¿ pozwalaæ, by samo
eksperymentowa³o w czasie zabaw i nauki.
Powinno siê tak¿e zachêcaæ do czytania ksi¹¿ek i pozyskiwania informacji, gdy¿ zwiêksza
siê w ten sposób jego kreatywny potencja³.
Innym wa¿nym zagadnieniem, na który zwracaj¹ szczególn¹ uwagê pedagodzy i socjologowie, jest umo¿liwianie m³odemu pokoleniu
powszechnego dostêpu do zajêæ artystycznych i sportowych, kó³ek naukowych i zainteresowañ, sprzêtu komputerowego itp. Brak takich mo¿liwoci, po³¹czony z nud¹ powoduje, ¿e kreatywnoæ m³odych mo¿e siê przejawiaæ w eksploracji otaczaj¹cego wiata z pistoletem lub kijem bejsbolowym w rêku, czêsto pod wp³ywem alkoholu czy narkotyków.
Od marzenia do spe³nienia
ród³em kreatywnoci w ¿yciu cz³owieka
s¹ marzenia. Czêsto impulsem dla nich w g³owach innowatorów jest sakramentalne pytanie: Co by by³o, gdyby...? Wywo³uje ono
swobodny przep³yw myli i daje sygna³ umys³owi, ¿e mo¿e zmierzaæ poza znane
i akceptowane normy oraz regu³y. W momencie tym rozpoczyna siê proces kreacji, który
wed³ug psychologów sk³ada siê z 4 okresów.
Okres przygotowawczy  polegaj¹cy na
nieustannym wa³kowaniu problemu, zadawaniu sobie pytañ i szukaniu mo¿liwoci uzyskania odpowiedzi. Okres ten mo¿e byæ rozci¹gniêty w czasie, od krótkiej chwili do kilkunastu czy kilkudziesiêciu lat.
Okres inkubacji  temat zagadnienia jest
rozumowo wszechstronnie przewietlony, do
jego obróbki w³¹cza siê podwiadomoæ.
Okres iluminacji  olnienie, satori, eureka, czyli nastêpuje ca³ociowa wizja zagadnienia. Puzzle wiedzy uk³adaj¹ siê
w sensown¹ ca³oæ.
Okres weryfikacji  czas zastanowienia
siê na chwilê nad nowopowsta³ym produktem czy ide¹ i poddanie ich obiektywnej kry-

tyce. Szukanie odpowiedzi, czy s¹ rzeczywicie innowacyjne i czy realnie spe³niaj¹
wszystkie oczekiwania.
Po okresie weryfikacyjnym dla kreatywnego twórcy rozpoczyna siê nowy
czas. Czas glorii, chwa³y, nagrody Nobla,
patentów, wyró¿nieñ na przegl¹dach lub
infamii, szyderstwa, mierci krzy¿owej lub
zapomnienia.
Poszukiwany? Poszukiwana?
Czasami w dziejach ludzkoci osoby
twórczo zmieniaj¹ce wiat stawa³y siê zagro¿eniem dla istniej¹cych struktur w³adzy politycznej, gospodarczej czy religijnej. Cz³owiek, przekraczaj¹cy ustalone
dogmaty, regu³y zamiast kwiatów dostawa³ czêstokroæ baty.  Jezus Chrystus
zawis³ na krzy¿u, Giordano Bruno sp³on¹³ na stosie, Abrahama Lincolna umierci³y kule z pistoletu zamachowca. Na
szczêcie tendencja do przeladowañ innowatorów, odbiegaj¹cych od ogólnie
przyjêtej normy maleje wraz z rozwojem
cywilizacji. Wi¹¿e siê to miêdzy innymi ze
zmianami wiatopogl¹dowymi ludzkoci,
coraz czêstszym odchodzeniem od etnocentryzmu, szowinizmu, rozwojem demokracji, liberalizmu oraz praktykowaniu tolerancji w ró¿nych p³aszczyznach ludzkiego ¿ycia.
Poszukiwany! Poszukiwana!
W dzisiejszych czasach nastawionych na
konkurencjê istnieje wielki popyt na ludzi kreatywnych. Dotyczy to wszystkich dziedzin,
w których dzia³a cz³owiek. Przyk³adowo  w
polityce potrzeba osób, które wymodeluj¹ jak
najlepszy wizerunek partii, pomog¹ wyprzedziæ rywali w walce o mandat wyborczy i
miejsca w rz¹dzie, sejmie czy senacie. Stworz¹ dobre programy zarz¹dzania pañstwem
i je realizuj¹.
Kocio³y czekaj¹ na kap³anów, którzy zadbaj¹ o sferê ich wp³ywów, przyci¹gn¹ wiernych i rozbudz¹ w nich wiarê (i hojnoæ).
Firmy i przedsiêbiorstwa czekaj¹ na dobrych mened¿erów, pracowników zdolnych
wesprzeæ ich starania w zaistnieniu i rozwijaniu siê w gospodarce wolnorynkowej pe³nej zagro¿eñ, z bankructwem na czele.
Bycie kreatywnym staje siê w szybkim
tempie wymogiem wspó³czesnoci. Kiedy
kreatywny rozwój osobisty podlega³ wyborowi  mo¿esz siê rozwijaæ lub nie. Jeli chcesz,
mo¿esz znaczki na poczcie lizaæ. Dzisiaj,
¿eby zatrudniæ siê na poczcie czy gdziekolwiek indziej, trzeba siê niele nag³ówkowaæ i
wygraæ rywalizacjê z innymi chêtnymi. Oby
to g³ówkowanie, maj¹ce pomóc nam w podjêciu zdrowej rywalizacji we wszystkich sferach ¿ycia, przebiega³o w uczciwoci, tak jak
nawo³uj¹ do tego etycy, moralici, duchowni i
inni ludzie dobrej woli.
Grzegorz P³onka
1 Przyk³adowo: jedni mówi¹ o Bogu, drudzy wskazuj¹ na pêdz¹c¹ w cyklu ewolucyjnym Naturê, jeszcze inni twierdz¹, ¿e by³ to
Bóg dzia³aj¹cy poprzez ewolucjê Natury.

33

nr

31

Z ¯ABIEJ PERSPEKTYWY

Gdybym
by³ bogaty
Gdybym by³ bogaty...piewa Tewje
Mleczarz w Skrzypku na dachu a wraz
z nim po cichutku nuc¹ w g³êbi duszy miliony, miliardy ludzi, bo, co tu ukrywaæ,
pieni¹dz rz¹dzi wiatem, jak to piêknie zamanifestowa³a potrz¹saj¹c biustem w takt
wpadaj¹cych monet Liza Minelli w Kabarecie. Wszystko, cokolwiek ogl¹damy
krêci siê wokó³ tego. Na ma³¹, du¿¹ i gigantyczn¹ skalê. Bogactwo ma ró¿ne
wymiary. W niegdysiejszej piosence Cysorz to ma fajne ¿ycie by³a nim jajecznica na niadanie, w Okularnikach Osieckiej te marne trzy tysi¹ce (stare) dla biednego jak zawsze inteligenta, a jeszcze
dawniej Ma³e mieszkanko na Mariensztacie.
Bogactwo nie istnia³o, gdy wszyscy
mieli po równo.
A teraz owszem, istnieje.
Przed dziesiêciu laty jecha³am z Warszawy w kierunku Jab³onnej i dech mi zapar³o. Po jednej i po drugiej stronie w³anie wyros³y przedziwne budowle jak z Disneylandu z wie¿ami, basztami, ostro³ukami, kopu³ami, arkadami. Jak ze snu szalonego Ludwika z jego zamkami. Opowiadano o basenach w...salonie. Te koszmary to by³y pierwsze rezydencje nowobogackich. A gdzie te fortuny mog³y powstawaæ jak nie w stolicy? Zobaczylimy ten
przepych m.in. w satyrycznym serialu Tygrysy Europy.
Za nastêpnymi wizytami zobaczy³am,
¿e nowobogaccy maj¹ ju¿ doradców. Nabieraj¹ smaku. Rezydencje w stylu angielskim, spokojne, harmonijne pa³ace, moda
na stare dworki drewniane z sosny sybe-
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ryjskiej itp. Kute bramy i ogrodzenia.
Ogrody projektowane przez architektów
krajobrazu. Obowi¹zkowo basen ( w naszym klimacie?) i kort tenisowy. Cz³owiek
z rakiet¹ jest kim. A jeszcze lepiej z wózkiem golfowym. Bo przecie¿, nie ujmuj¹c
nikomu, nie z cepem, ³opat¹ czy segregatorem biurowym.
Ale zdarzaj¹ siê wpadki. Na wy³o¿onym marmurem tarasie plastikowe krzes³a, w kuchni ¿yrandol w stylu Ksiêstwa
Warszawskiego, bo taki ³adny, ró¿ne materii pomieszanie.
Opowiadaj¹, ¿e w rezydencjach odbywaj¹ siê prywatne pokazy mody a na przyjêcia zapraszani s¹ aktorzy, artyci, ludzie
telewizji. Przychodz¹. Nic tak nie przyci¹ga jak bogactwo. Konta bankowe maj¹
moc magiczn¹. Pieni¹dz ozdabia, wynosi, zaciekawia i uatrakcyjnia. Pasuje
g³upka na orygina³a (ale czy g³upka? Jeli zrobi³ pieni¹dze?), brzydala na mê¿czyznê seksownego, bo przecie¿ bogactwo jest afrodyzjakiem! Nobilituje ka¿dego buraka. Jak w powiedzeniu - z nêdzy
do pieniêdzy, jak w molierowskim Mieszczanin szlachcicem. Progeniturê wysy³a
siê na kszta³cenie do Szwajcarii, USA i
Anglii. ¯ony stare a czêciej nowe wystylizowane przez ima¿ystów, fryzjerów, kosmetyczki i stylistki. Odprysk tego widzimy wsród prezenterek naszej telewizji,
niektóre s¹ ju¿ zupe³nie plastikowe jak
aktorki w tasiemcu Moda na sukces czy
odwrotnie. To te¿ cecha nowobogactwa.
Bo w BBC czy innych zagranicznych stacjach np. francuskich widzimy raczej ludzi normalnych, niekiedy nawet przeciêt-

nych. Jeli kto siê ju¿ napatrzy na tê
nasz¹ telewizjê i potem wyjdzie, wsi¹dzie
do tramwaju, popatrzy po ludziach i ulicach to myli - jak tam u nich piêknie!
No dobra. Mamy wiêc ten elitarny
wierzcho³ek i rozleg³e do³y spo³eczne.
Wielkie pole do marzeñ. Ka¿dy by chcia³.
Gdy w Totolotku nastêpuje kumulacja ludzie dostaj¹ sza³u. Trac¹ ostatnie pieni¹dze a miliony wygrywa samotna staruszka w Bi³goraju.
Ale¿ czy¿ nie mo¿na pomarzyæ jak
Tewje Mleczarz? Gdybym by³ bogaty...
Zanim jeszcze nast¹pi losowanie, obmyleæ jak podzieliæ tê fortunê, jak¹ rezydencjê wybudowaæ, co synowi a co córce,
jak¹ tras¹ pojechaæ dooko³a wiata?
To wspania³e. I niech siê kto przyzna
z rêk¹ na sercu czy mu siê nigdy nie przytrafi³o takie marzenie? Wielka wygrana lub
wielki spadek po nieznanym, ale bogatym
krewnym w Ameryce. Wiêc na pocieszenie miejemy siê z fumów bogaczy i chêtnie czytujemy publikowane zeznania maj¹tkowe pos³ów, ministrów, kolejnych prezydentów i premierów. Dziwi¹c siê z lekka, ¿e ich zasoby rzadko schodz¹ poni¿ej miliona a posiadanie i domu i mieszkania i dzia³ek lub hektarów jest regu³¹,
zw³aszcza wród pos³ów w krawatach w
paski, tak biadajacych nad nêdz¹ narodu. Ciekawe, ciekawe... A byli kiedy tacy
jak my.
Dlaczego miejemy siê z nowobogackich? Jak mówi satyryk Micha³ Ogórek: bo
im zazdrocimy. Bo lepiej byæ nowobogackim ni¿ nowobiednym.
Ewa Wanacka
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