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Prawdziwy cel UE

remier Marek Belka w tekście przygotowanym specjalnie dla naszej redakcji (czyt. str 4-5) pisze: (...)
Przed nami krótki okres, w którym będziemy mogli korzystać na szczególnych, uprzywilejowanych prawach z możliwości unijnych(...)” Zatrzymajmy się przez chwilę nad
tym krótkim zdaniem. Proces akcesyjny, trwający dekadę, niespełna rok członkostwa i....No, właśnie. Deszcz
euro nie będzie padał wiecznie w postaci ulewy. To nie on
jest głównym celem naszej bytności w Unii, lecz właśnie ta
bytność. To dość karkołomna teza w chwili, kiedy wszyscy
martwią się o to, jak tę unijną kasę najskuteczniej z Brukseli wyciągnąć. Niekiedy można nawet odnieść wrażenie,
jakbyśmy chcieli pochwycić możliwie najbardziej wypchany wór pieniędzy i gdzieś z nim zniknąć. Członkostwo w
UE nie sprowadza się tylko do skuteczności w pozyskiwaniu unijnych funduszy. Mają one oczywiście służyć wyrównywaniu poziomów rozwoju cywilizacyjnego pomiędzy
poszczególnymi krajami, a raczej regionami tworzącymi
UE, ale nie jest to ostateczny cel, jaki UE postawiła przed
sobą. Idee Schumana narodziły się niedługo po największej tragedii współczesnej Europy, kiedy pamięć i rany po
dziesiątkach milionów ofiar II wojny światowej była bardzo
świeża. Teraz, gdy od tamtych wydarzeń dzieli nas przepaść aż sześćdziesięciu lat bez poważniejszych konfliktów na kontynencie – stan błogiego spokoju i status quo
uznajemy za coś normalnego. A przecież jeszcze przed
15 laty naprzeciw siebie stały dwa uzbrojone po zęby bloki państw: Układ Warszawski i NATO. Przed II wojną światową powszechnie wierzono, że pierwsza była ostatnią w
dziejach. Ludziom trudno było sobie wyobrazić większą
katastrofę niż ta z lat 1914-1918, która przyniosła 10 milionów ofiar. A jednak przyszła kolejna, jeszcze większa.
Myślę, że Unia Europejska jest skuteczną – jak na
razie – próbą powstrzymywania skłonności ludzi do agreSpis treści:
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sji, powiększania swojego terytorium,
pohamowywania chęci dominacji nad
innymi. Po 60 latach pokoju w Europie myśl o wojnie i ofiarach jest nam
obca. Taki błogostan sprzyja ślepej
wierze w demokrację i jej mechanizmy, które jakoby same z siebie czynią nas odpornymi na wszelkie nieszczęścia związane z
dyktaturą, autorytarnymi rządami. Zapominamy przy tym,
że Hitler doszedł do władzy w demokratycznych wyborach
i wielu było takich, którzy utraciwszy czujność głosowali na
niego, by potem ginąć za jego szalone idee.
Dziś, kiedy sztuka ogłupiania ludzi osiągnęła apogeum
– wszystkiego można się spodziewać. Warto zatem od
czasu do czasu przywołać do siebie podobne skojarzenia,
uzmysłowić, że to nie miliardy Euro są prawdziwym celem,
do którego dążymy, ale powszechne bezpieczeństwo na
Kontynencie, którego brak musi oznaczać, że wszystko:
nasze plany, aspiracje, nadzieje, weźmie prędzej, czy później, w łeb.
W tym kontekście strategia UE jest wręcz perfekcyjna. Swobodny przepływ kapitału i ludzi, wolność gospodarcza – to są prawdziwe i niezwykle skuteczne mechanizmy utrzymania pokoju w naszej części świata. My, Polacy, jesteśmy w tym obiegu, i – zważywszy na naszą historię – już tylko z tego powodu powinniśmy być szczęśliwi, podobnie jak nasze dzieci i wnuki. Reszta przyjdzie
sama. Szybciej – jeśli pomożemy jej pracą naszych umysłów i rąk.
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Czas inwestycji
Z KAZIMIERZEM GÓRSKIM – prezydentem Sosnowca
– rozmawia Maria Leżucha

– Z jakimi planami, aspiracjami i nadziejami wkracza Sosnowiec w rok 2005?
– Będziemy na pewno konsekwentnie kontynuować realizację planów, mających na celu
uchronić Sosnowiec przed degradacją gospodarczą. Chcemy
jak najszybciej załagodzić straty, które ponieśliśmy w okresie
od 1992 roku do 2000, kiedy to, w wyniku likwidacji wielu „flagowych” zakładów przemysłowych, utraciliśmy sporo potencjału gospodarczego, a co za tym idzie – wiele miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Działania poprzednich kadencji samorządu próbowały zaradzić kryzysowej sytuacji sprzyjając inwestycjom samofinansującym się, takim jak hipermarkety. Była to wówczas jedyna możliwość, by szybko zabudować niektóre tereny i stworzyć inne możliwości zatrudnienia.
W obecnej kadencji skupiamy się głównie na popieraniu inwestycji produkcyjnych, gdyż to one będą przyszłością Sosnowca. Mam nadzieję, że dzięki temu podtrzymamy trend spadku bezrobocia, który – jak wskazują statystyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy – jest największy w całym regionie śląskim.
Oczywiście, wszystkie działania będziemy realizować na miarę możliwości naszego, bądź co bądź, nie najbogatszego miasta. Dysponujemy jednym z najniższych, wśród dużych miast,
budżetów w województwie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że w Sosnowcu praktycznie nie ma już górnictwa i dużych
przedsiębiorstw państwowych, a w związku z tym nie możemy liczyć na udział w podatkach spływających z tych firm. Tym
niemniej jest w nas wielka determinacja do tego, by mozolnie,
rok po roku, odbudowywać pozycję gospodarczą miasta.
– Jaki jest zakres inwestycji i przedsięwzięć związanych z korzystaniem ze środków unijnych funduszy
strukturalnych?

– Staramy się korzystać z wielu różnych źródeł finansowania, na przykład z funduszy unijnych (np. ISPA, ZPORR) dotyczących projektów infrastrukturalnych, komunalnych i ochrony środowiska. Korzystamy też z programów pomocowych dla
gmin dotkniętych likwidacją przemysłu górniczego. Jednak
przyznam szczerze – jesteśmy ostrożni w sięganiu po unijne pieniądze. Staramy się zgłaszać tylko te projekty, które są
gminie najbardziej potrzebne, gdyż można przeinwestować i
wpędzić się w nieprzewidziane problemy finansowe.
Najważniejszą i najbardziej kosztowną realizowaną obecnie przez nas inwestycją jest budowa kolektora „Bobrek”, która pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i uruchomienie gospodarczo wschodnich terenów miasta.
W ramach tzw. projektów górniczych realizujemy również kilka zadań o wartości blisko 30 milionów złotych (z tego 10 mln
pochodzi z różnych dotacji). Z ważniejszych tematów można
wymienić: przebudowę układu komunikacyjnego w centrum
Sosnowca; modernizację placu przy zbiegu ulic Dęblińskiej i
Sadowej, który był historycznie pierwszym centrum naszego
miasta. To tutaj przed II wojną światową znajdował się Urząd
Miasta, a swoją siedzibę miała pierwsza sosnowiecka rozgłośnia radiowa. Niezwykle istotną, ze względów ekologicznych,
sprawą jest dla nas budowa nowoczesnego wysypiska śmieci. Podobnie, jak budowa dróg dojazdowych do działek zajmowanych przez lokujących się inwestorów w strefie ekonomicznej w Sosnowcu Dańdówce. Chcemy również uregulować
koryto potoku Dańdówka, co pozwoli zlikwidować uciążliwości
związane z podtapianiem okolicznych domostw w czasie nadmiernych opadów, a także pomoże skanalizować tereny strefy ekonomicznej. Ważnym zadaniem dla miasta jest budowa
filii Politechniki Śląskiej przy ul. Wojska Polskiego w dzielnicy
Niwka. W tej chwili pierwszy etap tego przedsięwzięcia jest na
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Otwarci, głodni sukcesu
Specjalnie dla miesięcznika „Euroregiony - Polska”
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W 1991 roku, parafując Umowę o Stowarzyszeniu z Unią Europejską zobowiązaliśmy się do modernizacji naszego kraju, niemalże
w każdej dziedzinie. Zobowiązaliśmy się też do podjęcia ogromnych
i często bolesnych wysiłków reformatorskich, do zainwestowania pieniędzy, ale także do zainwestowania naszego czasu, zainwestowania w zmiany losów wielu ludzi. Za to otrzymaliśmy obietnicę pomocy zarówno finansowej – ta pomoc coraz szerszym strumieniem napływała – ale także otrzymaliśmy swego rodzaju pomoc techniczną. Know
how polityczny. Przyjęliśmy zobowiązanie, że każda ustawa uchwalona
przez polski parlament będzie musiała przejść test zgodności z prawem
Unii Europejskiej. Jest taka moda, że na rozwiązania przyjęte w UE
patrzy się z pewnym dystansem, niekiedy nawet wyższością, mówiąc,
że są na świecie lepsze rozwiązania. Może i są. Tylko, że to Unia Europejska, kraje tego ugrupowania, kraje zachodniej, a dzisiaj także środkowej i południowej Europy, stanowią obszar dobrobytu, demokracji,
stabilności i rozwiązań cywilizacyjnych o najwyższych standardach.
Jeżeli więc dzisiaj narzekamy, że UE jest przeregulowana, że rozwiązania są nieoptymalne dla krajów szybko rozwijających się, to jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że te rozwiązania są często bardziej prorynkowe, niż te stosowane w Polsce przez wiele lat, niekiedy
nawet do dzisiaj. Nie w każdej dziedzinie, ale w większości. Na przykład - to dzięki wprowadzeniu zasad unijnych dzisiaj mamy przejrzysty
obraz pomocy publicznej.
Dyskutujemy obecnie nad Narodowym Planem Rozwoju. Robimy to jako pierwszy kraj z 10 nowych członków UE. W tym kontekście

jesteśmy niewątpliwie krajem, który stara
się swoje członkostwo w UE potraktować
chyba najpoważniej ze wszystkich, którzy
do Unii Europejskiej ostatnio weszli. Bo
dla Polski przyjęcie NPR jest pomysłem
na funkcjonowanie w Unii. Na czym ten
pomysł polega?
Przed nami krótki okres, w którym
będziemy mogli korzystać na szczególnych, uprzywilejowanych prawach z możliwości unijnych. Za kilka,
kilkanaście lat na pewno, będziemy już starym członkiem Unii Europejskiej. Pojawią się nowi i wtedy przyjdzie ich kolej. Co w związku
z tym powinniśmy zrobić? Myślę, że naszym pomysłem na nadrobienie dystansu cywilizacyjnego jest wykorzystać synergię składającą
się z następujących elementów. Po pierwsze – otwartość na zmiany. Polskie społeczeństwo jest chyba najbardziej zaprawione w przeprowadzaniu zmian, a w każdym razie o wiele bardziej niż społeczeństwa zachodniej Europy. Świadomość tego pozwala mi już nie tolerować uwag ze strony moich kolegów z Banku Światowego, czy z Komisji
Europejskiej, że coś robimy za wolno. To nieprzyzwoite zarzucać nam,
że coś robimy za wolno. My to robimy wielokrotnie szybciej niż wszystkie kraje zachodniej Europy. Po drugie – głód sukcesu, szczególnie młodego pokolenia, które dzisiaj nie emigruje już masowo do pracy w zachodniej Europie, tylko gremialnie myśli o tym, jak się dostać
na uczelnie wyższe w zachodniej Europie. To pokolenie, które w większym stopniu niż ich koledzy z zachodniej Europy jest skłonne zakładać
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ukończeniu, a na następny pozyskaliśmy już środki. Wszystkie
inwestycje realizowane przez miasto z funduszy unijnych stanowią w kategoriach życia gminy zaledwie pewien wycinek w
polityce gospodarczej samorządu. O wiele większe nadzieje
wiążemy z inwestorami zewnętrznymi, którzy mogą ulokować
w Sosnowcu środki o wiele większe od tych, które jesteśmy w
stanie pozyskać z Unii Europejskiej.
– Świat pędzi do przodu, a kierunki jego rozwoju są
wyznaczane w coraz większym stopniu przez kapitał intelektualny. Czy i w jakim stopniu te tendencje są uwzględniane w konstruowaniu przez sosnowiecki samorząd
wizji miasta w XXI wieku?
– Sosnowiec na pewno musi być miastem nauki. Stawiamy na rozwój szkolnictwa średniego i wyższego. Liczba studentów w Sosnowprzekroczyła
cu
w ubiegłym roku
13 tysięcy. Wspomniałem wcześniej
o budowie jednego obiektu akademickiego, ale tak
naprawdę mamy
projektów
kilka
uczelnianych, które w najbliższym
czasie będą realizowane, zwiększając nasz potencjał
w tej dziedzinie.
staraDzięki
niom władz miejskich Śląska Akademia Medyczna
pozyskała z Ministerstwa Zdrowia
ponad 7 mln zł na zakup i adaptację nowego budynku dla
Wydziału Farmacji w dzielnicy Dańdówka. Wiosną rusza przebudowa obiektu przeniesionego w inne miejsce Technikum
Energetycznego przy ul. Będzińskiej dla Wydziału Informatyki

i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. I wreszcie największe przedsięwzięcie – budowa nowego gmachu przy ul.
Grota-Roweckiego (w miejscu byłego szpitala dziecięcego),
który zasiedli Wydział Filologii UŚ. Ta jedna z największych
w historii Sosnowca inwestycja rozpocznie się już niebawem.
Jej koszt przekracza 42 mln zł. Na ten cel udało się pozyskać
31 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oczywiście za nauką musi iść rozwój nowoczesnych technologii. Staramy się więc jak najszybciej wyburzyć niebędące
zabytkami obiekty pogórnicze. O tym, że czynimy to sprawnie,
możemy przekonać się na podstawie opinii gości z zagranicy,
którzy nas co jakiś czas odwiedzają. Są zdumieni, że tak niewiele zostało po pięciu istniejących kiedyś w Sosnowcu kopalniach. Próbujemy te miejsca proponować inwestorom stosującym nowoczetechnologie
sne
i produkcję. Na
przykład w dwóch
firmach,
dużych
które powstały na
terenie po kopalni Saturn w Milopracuje
wicach
już więcej osób niż
liczyła załoga tego
zlik widowanego
zakładu!
Wspierając
wprowadzanie do
miasta nowoczetechnolosnych
gii równocześnie
staramy się o ich
d y w e r s y f i k a c j ę,
aby w gminie nie
zagościła monokultura przemysłowa. Jak na razie udaje się nam ten zamiar
realizować. W mieście działają firmy między innymi z branży
przemysłu mięsnego, motoryzacyjnej i elektrotechnicznej.
cd. na str. 6

Z PERSPEKTYWY RZĄDU
nowe firmy, zastanawiać się jak wygrywać w międzynarodowej konkurencji. Zresztą dzisiaj już wiemy, że nie mamy się czego bać. Na najbardziej konkurencyjnych rynkach świata jesteśmy obecni. Mamy nadwyżkę handlową z Niemcami, a Niemcy to mistrzowie świata w handlu
zagranicznym. Eksport niemiecki w roku 2004 wyniósł 730 miliardów
euro. Nadwyżka handlowa Niemiec to 155 miliardów, ale z Polską mają
bilans ujemny. A więc naprawdę nie ma się czego obawiać.
Z nastawieniem mentalnym wiążą się olbrzymie aspiracje edukacyjne młodzieży w Polsce. Co w związku z tym powinniśmy zrobić?
Odpowiedź jest prosta: być championem liberalizacji w Unii Europejskiej. Ale i UE musi się na nas otwierać. Tak to jest, że także w Unii
Europejskiej – solidarnej i wzajemnie przyjaznej – każdy walczy o własne interesy. Musimy starać się rozciągnąć liberalizację na te dziedziny gospodarki, gdzie my jesteśmy silniejsi. Stąd też pomysł polegający
na dążeniu do otwierania rynków tam, gdzie mamy przewagi konkurencyjne. Nie mniej ważne jest wykorzystywanie, do ostatniego eurocenta, pieniędzy, które przez jakiś czas będą do Polski płynąć bardzo szerokim strumieniem.
A jaki jest pomysł na Polskę w Polsce? Dla mnie najważniejsze są
te sprawy, które dotyczą przemiany Polski z kraju ludzi szukających luk
w prawie, w systemie polityki społecznej na społeczeństwo ludzi pracujących. Innymi słowy – ludzie powinni mieć legalne zatrudnienie, a nie
starać się kombinować. Polska jest, niestety, państwem ludzi, w którym obywatele całkiem dobrze sobie radzą z przeciwnościami losu, ale
radzą sobie niejako obok, a czasami nawet przeciw państwu.
To nie trzy miliony bezrobotnych są największą klęską polskiej
transformacji. Obawiam się, że za kilka lat stopa bezrobocia – w dalszym ciągu wysoka, choć niższa, na przykład 10-procentowa – będzie
oznaczała w wielu regionach Polski ostry brak rąk do pracy. Największym problemem jest to, że według statystyk tylko co drugi Polak lub
Polka w wieku od 15 do 60–65 lat są zatrudnieni. Współczynnik aktyw-

ności zawodowej w Polsce wynosi 52 proc., w Europie 63 proc., w Stanach Zjednoczonych 72 proc, a w Szwecji 78 proc. Powinniśmy go w
Polsce podwyższyć i to znacznie. Przywołuję przykład Szwecji po to,
żeby troszkę zakłócić obraz jednowymiarowy, który panuje często w
mediach – dobre Stany, zła Unia. Zresztą w siedmiu na piętnaście krajów starej Unii Europejskiej stopa bezrobocia jest niższa lub równa tej,
która dzisiaj jest w Stanach Zjednoczonych, w pozostałych znacznie
wyższa. UE to mozaika różnych sytuacji, różnych rozwiązań i tego też
trzeba mieć świadomość.
Przed rządem stoi zadanie przekucia wiedzy o tym, co powinniśmy
robić w konkretne działania. Dotykamy tu problemu jak budować społeczeństwo potrafiące funkcjonować w cywilizacji informacyjnej? Jak do
gospodarki pompować, wtłaczać wiedzę? Z drugiej strony – jak społeczeństwo korporacyjno-resortowe przekształcić w społeczeństwo
samorządowo-obywatelskie? W pracach nad NPR zdecydowaliśmy, że
polityka regionalna zostanie zdecentralizowana. Druga decyzja dotyczy
sposobu konsultowania NPR. Oczywiście nie oczekuję, że dwadzieścia
parę milionów dorosłych Polaków wczyta się w Narodowy Plan Rozwoju i zacznie nad nim dyskutować. Chodzi jednak o to, żeby w tych
dyskusjach brały udział reprezentatywne środowiska. Przecież to one
kształtują potem opinię, stwarzają atmosferę, w której społeczeństwo
zaczyna formułować oceny na temat państwa.
Narodowy Plan Rozwoju zawiera pewne ogólne priorytety, ale nie
stara się przesądzać jaka jest prawda o Polsce. Koncentrujmy się na
rozwiązywaniu problemów zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, i – tak jak
je rozumiemy – potrzebami kraju.
Marek Belka
Prezes Rady Ministrów
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POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ: SOSNOWIEC
cd. ze str. 5

Czas inwestycji

Sosnowiczanie powinni polubić swoje miasto. Musimy
je zmieniać tak, żeby chcieli z nim – a dotyczy to zwłaszcza młodego pokolenia – łączyć swoje losy. Po przebudowie centrum chcemy odrestaurować kolejne kamienice, place oraz uporządkować zaniedbane tereny po to, by stworzyć
mieszkańcom lepsze możliwości wypoczynku i rozrywki.
Pragniemy również rozszerzać ofertę kulturalną i sportową
Sosnowca, aby miasto było chętniej odwiedzane przez ludzi
z zewnątrz, także z zagranicy.
Pomocne w realizacji tych zamierzeń będzie uporządkowanie finansów miasta, co oczywiście nie oznacza, że
budżet z dnia na dzień wzrośnie. Chcemy jednak zbudować
swego rodzaju „zestaw naczyń połączonych”. Przysposabianie przez miasto terenów pod inwestycje powoduje pojawienie się na mapie gospodarczej Sosnowca nowych podmiotów, a podatki płynące z nich zwiększają budżet.
– Ze statystyk wynika, że co dziewiąty mieszkaniec
Sosnowca prowadzi działalność gospodarczą. W jaki
sposób mogą oni liczyć na pomoc samorządu?
– Robimy wszystko, co może być uczynione przez
samorząd w ramach pomocy dla przedsiębiorców. Niestety, nie wszyscy zainteresowani o tych możliwościach wiedzą. Konieczne jest upowszechnianie wśród mieszkańców

6

wiedzy o tym, że działająca w Sosnowcu Agencja Rozwoju
Lokalnego jest jedną z najprężniej funkcjonujących tego typu
placówek w Polsce. Gmina wyposażyła tę placówkę w najnowocześniejsze środki i narzędzia, by mogła służyć małym
i średnim przedsiębiorcom. W Agencji działa fundusz poręczeń kredytowych, fundusz pożyczkowy, prowadzone jest
bardzo skuteczne pośrednictwo pracy i szkolenia z zakresu
reorientacji zawodowej.
– A na co mogą liczyć duże przedsiębiorstwa?
– Jesteśmy liderami w kategoriach pomocy podmiotom
gospodarczym, które chcą być objęte zwolnieniami podatkowymi. Przyjęliśmy uchwałę zwalniającą z podatku tych, którzy chcą inwestować na terenie Sosnowca. Oczywiście ulgi
są określone w odpowiednich proporcjach, w zależności od
wkładu finansowego czy od liczby zatrudnionych osób. Muszę
jednak dodać, że podatek od nieruchomości jest znikomą
kwotą w ogólnym bilansie działalności firmy. Tak naprawdę
to dopiero zejście do 19 proc. podatku CIT wpłynęło na ożywienie gospodarcze. Tym niemniej nasza dobra wola wyka-

zywana ulgami podatkowymi, szybka i sprawna obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim wpływają na to, że inwestorzy chcą w Sosnowcu lokować swój kapitał. Świadczyć o tym
może fakt, że na Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,
przypada 50 proc. inwestycji ulokowanych we wszystkich
tego rodzaju organizacjach gospodarczych w Polsce. Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska jest ważnym ogniwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Ponadto podjęliśmy wielki wysiłek, aby wdrożyć ustawę
oddłużeniową wicepremiera Kołodki. Rada Miejska podjęła odpowiednią uchwałę, co umożliwiło wielu naszym zakładom, współpracującym z górnictwem, wyjść „na prostą”.
Przeprowadziliśmy cały proces oddłużeniowy, zwalniając te
przedsiębiorstwa od konieczności zapłaty około 30 milionów
złotych. Dało to „oddech” zakładom i uchroniło je od masowych zwolnień.
– Sosnowiec jako stolica Zagłębia jest spadkobiercą wielokulturowego dorobku tego subregionu. W jaki
sposób miasto będzie wykorzystywało ten niepodważalny atut w poszukiwaniu swego miejsca na kulturalnej
mapie Europy?
– Przy różnych okazjach podkreślamy swą przynależność do regionu śląskiego, ale i akcentujemy, że Zagłębie
ma swą odrębność. Wielką wagę przywiązujemy do pielęgnowania polskiej kultury i tradycji. W obecnych, globalnych
czasach Polacy, chcąc potwierdzić swą tożsamość posługują się różnymi regionalizmami: gwarą, ubiorem czy muzyką folk. Uważam, że prócz tego powinniśmy również ukazywać Europie cechy typowo polskie, nie związane
z jakimś konkretnym rejonem naszego kraju. Taką
też kulturę chcielibyśmy u nas pielęgnować. Wyrazem tych dążeń jest sosnowiecki pomnik Kiepury, który ma już swoją replikę w Krynicy, a prawdopodobnie będzie miał go również w Warszawie.
Symboliczne znaczenie tej postaci jest dla polskiej
kultury trudne do przecenienia. Kiepura był spontaniczny, przebojowy, perfekcyjny i nie zrażający
się żadnymi trudnościami, a takie cechy posiadają
właśnie Zagłębiacy. Tę naszą tożsamość będziemy przedstawiać i promować również w podpisanej przez miasto i jego sąsiadów Strategii Zagłębiowskich Miast, mającej na celu integrować nas
w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
– Czy integracja we współczesnym świecie
jest koniecznością?
– Co prawda „małe jest piękne”, ale „z dużym
można więcej”. Do „dużego” zgłosi się więcej
inwestorów, gdyż jest on bardziej widoczny. Dlatego uważam, że powinniśmy coraz częściej mówić w regionie o stworzeniu ustawy aglomeracyjnej, która będzie narzędziem, umożliwiającym prowadzenie pewnych inwestycji nie
w kategoriach wojewódzkich, ale w kategoriach aglomeracyjnych. Nie ma sensu dłużej robić sztucznych granic między
miastami naszego regionu – a są niestety takie tendencje
– gdyż tak naprawdę nie różnią się one specjalnie od siebie.
Posiadamy zwartą zabudowę urbanistyczną długą na czterdzieści kilometrów – między Gliwicami a Dąbrową Górniczą
– i szeroką na dwadzieścia – od Siemianowic po Mikołów.
Możemy być więc postrzegani w Polsce czy w Europie jako
duży, zamieszkany przez kilka milionów ludzi, zwarty obszar
urbanistyczno-przemysłowy. Powinniśmy zatem dążyć do
pokazania naszych wspólnych, jednolitych cech i tworzenia
siły aglomeracyjnej, opartej na potencjale ekonomicznym i
demograficznym. Staniemy się wówczas solidnym partnerem
dla inwestorów, zdolnym konkurować o kapitały zarówno w
europejskiej, jak i światowej gospodarce.
– Dziękuję za rozmowę.

nr 41

ŚLĄSK W NATARCIU: DTŚ SA

Trudna sztuka kompromisu
Z IRENEUSZEM MASZCZYKIEM – prezesem zarządu Drogowej Trasy
Średnicowej SA w Katowicach – rozmawia Jacek Broszkiewicz

– Budowa centralnej arterii komunikacyjnej w aglomeracji śląskiej, czyli Drogowej Trasy Średnicowej, jest
przedsięwzięciem nie tylko potężnym i skomplikowanym technicznie,
ale wymaga sporych umiejętności w
kojarzeniu i koordynacji działań bardzo różnych podmiotów, instytucji
i organów władzy zaangażowanych
w tę inwestycję. Co leży u podstaw
tak sprawnego przebiegu budowy,
bo przecież ze znacznej części Trasy
można już korzystać?
– Decyduje poziom wiedzy o przedsięwzięciu, które się realizuje, determinacja i zdolności menedżerskie, a w nich
– negocjacyjne. W spółce DTŚ SA pracują dziś ludzie, którzy przy projektowaniu i realizacji inwestycji byli od samego początku, czyli od roku 1982, kiedy to
powstały pierwsze instytucjonalne zręby,
na podstawie których miała być budowana Trasa. Mam na myśli ówczesną Dyrekcję Budowy Tras Komunikacyjnych. Na
podstawie uzyskanej i opracowanej przez
nią dokumentacji rząd w 1985 roku uruchomił proces inwestycyjny, a w styczniu następnego roku odpowiednie decy-

zje podjęła Wojewódzka Rada Narodowa
i Wojewoda Katowicki. Jak widać o Drogowej Trasie Średnicowej nie mówi się
i nie myśli od wczoraj, ale od 20 lat. To
czas wystarczający, by dogłębnie poznać
wszystkie uwarunkowania przedsięwzięcia, którego wartość wycenia się na prawie trzy miliardy złotych. Nie ukrywam,
że charakter inwestycji, jej wielowątkowość wymaga z naszej strony szczególnej troski w przygotowywaniu informacji,
argumentów i analiz przydatnych politykom w podejmowaniu stosownych działań i decyzji. DTŚ ma wielkie znaczenie
gospodarcze i społeczne nie tylko dla
regionu, a przez to jest także elementem
życia politycznego. Umiejętność poruszania się w tych obszarach jest bardzo cenna, bo przecież chodzi o zapewnienie
źródeł finansowania inwestycji, a gdy w
grę wchodzą pieniądze – zwykle pierwszym odruchem jest chęć umycia rąk.
W połowie lat 90. kiedy inwestycja odżyła i weszła do wykazu inwestycji centralnych, rozmowy o finansowaniu odbywały
się głównie na poziomie komisji budżetu
Sejmu i droga była prosta. Później wraz z
reformą administracyjną państwa bardzo

się skomplikowała, bo finansowanie zeszło
poziom
na
samor z ądów.
szczęNa
ście państwo
nie porzuciinwestyło
cji, lecz dokonało odpowiedniego zapisu
o rezerwie subwencji drogowej, a potem
subwencji ogólnej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której czerpane są obecnie środki na budowę Drogowej Trasy Średnicowej. Oczywiście ta pula nie jest wielka – w
skali kraju obejmuje kwoty od 250 do 280
milionów złotych rocznie – i nie zapewni finansowania robót w wymaganej planami skali. Dlatego rząd, jeszcze w 1998
roku, podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który
uzupełnił te nakłady i budowa może iść
dobrym tempem. Udział EBI to prawie
połowa całej sumy potrzebnej na dokończenie wschodniego odcinka DTŚ od
Katowic do Rudy Śląskiej Chebzia (tzw.

cd. na str. 8

KATOWICE MAJĄ 140 LAT

...Jak w retorcie kolosalnej...(1)

Katowice powstały w tempie iście amerykańskim. Jeszcze figurowały jako wieś, a już miały okazały hotel, w
którym wystąpił „król walca” Johann Strauss ze swoją orkiestrą, już były ulice, kolej z dworcem, na który pierwszy
pociąg zajechał w 1846 r., restauracje i sklepy, już była pierwsza świątynia – neoromański kościół ewangelicki
na 304 miejsca siedzące i była podstawa tego wszystkiego, czyli przemysł – huty „Marta” i „Jakub”, kopalnie
„Kleofas” i „Waterloo” w Dębie... Ale wciąż wieś. Pod spodem nieograniczone zasoby węgla. Za tym tempem nie
nadążała administracja, dopiero w 1865 r. Katowice uzyskały prawa miejskie.
...i Lepitacina wdowa
Nie bardzo się te nowe porządki podobały chłopom polskim, którzy w radzie gminnej
przerażeni dominacją obcych stawiali opór,
symbolizowany słowami „nie chca!”, cytowanymi po polsku w niemieckim dokumencie.
A to dlatego, że ciężary pierwszych inwestycji, jak zasypywanie mokradeł, budowę dróg,
oświetlenie itd., ponosić musiała cała gmina,
a więc przede wszystkim polska ludność wiejska, płacąca wysokie podatki na siedlisko dla
niemieckiej ludności napływowej.
Znamy nazwiska chłopów katowickich,
żyjących jeszcze w XVI i XVII w. w Bogucicach. Najczęściej powtarzają się: Krawiec,
Martinek, Gaida, Botek, Poliwka, Tobola,
Kunina (Dorota), Mamka, Piesczoch, Knap,
Figura, Dudzik, Pyka, Zając, Skiba... Mieszkańcami Dębu byli natomiast w 1660 r. kmiecie Barański, Kucz, Świerczyna, Nowak,
Sikora, Pilch, Dębski, Kawka, zagrodnicy Franek, Łuszkowa, Gajdzik, Łucka młynarz, Kaczmarz, a także Lepitacina wdowa... uwiecznieni w księdze gospodarczej

probostwa w Chorzowie, spisanej po to, by
było wiadomo w Dębie ile kto ma płacić i co
dostarczyć probostwu. Ich zapewne potomkowie mówili „nie chca!”.
Ale podziemne bogactwa Śląska i Katowic skazały tę ziemię na taki a nie inny rozwój. Sielski krajobraz, bezbrzeżne bory, po
których zostały nazwy śródleśnych osad a
dzisiejszych dzielnic Katowic: Borki, Dąbrówka, Dąb, a także nazwa Jaźwce (leśny zwierz,
borsuk) szybko ustępował miejsca przemysłowi. Który, dodajmy, nie był tu taką znowu
nowością. Woda Roździanki, zwanej potem
Rawą swoją spiętrzaną energią, jak i drzewa służyły od wieków do przetworzenia żelaza z rudy darniowej – pierwszego bogactwa
tej ziemi. W dymarskich piecach płonęły lasy
odsłaniając coraz szerzej horyzont. Ten rolniczy horyzont już taki był, gdy powstawały Katowice.
Magia „czarnego kamienia”
„Czarny kamień”, po który sięgano coraz
głębiej i głębiej, minerał zrazu pogardzany,

cd. na str. 9

7

nr 41

ŚLĄSK W NATARCIU: DTŚ SA
cd. ze str. 7

8

odcinek DTŚ Wschód). Pierwszy etap kredytowania inwestycji z EBI obejmuje kwotę 180 milionów euro i podzielony został na
dwa okresy. Bankowcy byli ostrożni i trudno
się im dziwić. Teraz już nie są, bo przekonali się, że warto wszystkim zaangażowanym w budowę DTŚ zaufać. Oferują również kredytowanie odcinka DTŚ Zachód,
co mam nadzieję zostanie sfinalizowane
przez rząd.
– Obecnie Drogową Trasę Średnicową finansuje sześć miast aglomeracji,
przez które ona przebiega. Samorządy
otrzymują z ministerstwa infrastruktury
pieniądze na ten cel. Czy takie zatomizowanie źródeł finansowania nie powoduje komplikacji?
– Na szczęście nie, ponieważ jak
dotychczas miasta zgodnie przekazują te
środki na rachunek inwestycyjny samorządu województwa, który jest koordynatorem całego przedsięwzięcia. Dysponentem tych pieniędzy na podstawie specjalnych i okresowo odnawialnych pełnomocnictw jest nasza spółka, która płaci wykonawcom za ich pracę. Każda płatność jest

i postawami artykułowanymi nie tylko przez wiele firm zaangażowanych w
budowę, ale i przez samorządy miast,
przez które Trasa biegnie. Jak Pan sobie
radzi z tą – jak przypuszczam – masą
problemów?
– Na pewno nie jest to łatwa praca. Kluczem jej powodzenia jest otwartość, gotowość do rozmawiania ze wszystkimi, którzy mogą przysłużyć się sprawie. Nie mniej
ważna jest umiejętność angażowania w
realizację tej wielkiej inwestycji ludzi polityki reprezentujących wszelkie możliwe
opcje. Myślę, że świat polityki nie ma już
wątpliwości co do tego, że Trasa jest regionowi potrzebna, tym bardziej że najdobitniej przekonują o tym te fragmenty Trasy, które już są czynne. No, i rzecz najważniejsza – partnerskie relacje z samorządami. Powiedzmy otwarcie, że reforma
administracyjna państwa mogła zburzyć
cały misterny plan budowy DTŚ. Z dnia na
dzień ta inwestycja spadła z planów centralnych na barki samorządów. Z naszej
inicjatywy powstało funkcjonujące do dzisiaj tzw. Porozumienie Dziesięciu, grupujące przedstawicieli: ministra infrastruktury, wojewody, marszałka, prezydentów
sześciu miast zainteresowanych bezpośrednio DTŚ oraz naszej spółki, jako inwe-

jednak zatwierdzana przez Zarząd Województwa. Mimo więc pozornego skomplikowania procedur zachowana jest pełna
przejrzystość w sferze finansowej. Pewnym minusem jest wydłużona droga pieniądza, z czego cieszą się banki, ale taka jest
cena jaką, dodam – niepotrzebnie, płaci się
za zbytnie skomplikowanie procedur. W
każdym razie firmy budujące DTŚ są pewne zapłaty, choć narzekają na długie terminy realizacji faktur. Uważam, że na tym
polu można wiele poprawić i uniknąć w ten
sposób napięć. Oprzyrządowanie procesu
finansowania inwestycji wieloletniej powinno być lepsze i zapewniać jej ciągłość.
– Finansowanie to jedno, ale przecież można założyć, że musi się Pan
zmagać z rozmaitymi oczekiwaniami

stora zastępczego. Jak widać, można wiele zdziałać, jeśli się ma pomysły. Przyjęcie
typowej dla inwestora zastępczego postawy wyczekiwania na decyzje mogłoby być
zgubne dla całego przedsięwzięcia. Trzeba być kreatywnym, inspirować partnerów, trzymać rękę na pulsie, być zorientowanym w toku prac legislacyjnych, dzwonić do posłów i pytać czego można się spodziewać. Te informacje są bardzo pomocne w konstruowaniu propozycji dla ośrodków władzy i decyzji. Tak już jest, że o wiele
więcej można osiągnąć, kiedy podsuwa się
mądre rozwiązania władzy, zamiast czekać
aż ona sama je wymyśli, co zresztą wcale
nie jest takie pewne.
– W regionie, a zwłaszcza w aglomeracji śląskiej wiele się mówi ostatnio o

pomyśle przeforsowania w Sejmie tzw.
ustawy aglomeracyjnej, jako narzędzia
przyśpieszającego rozwój dużych, przenikających się organizmów miejskich.
Czy i Pan wiąże z tym projektem jakieś
nadzieje?
– Oczywiście. Bardzo ubolewam nad
tym, że twórcy prawa w Polsce do tej pory
nie dostrzegli potrzeby specjalnego potraktowania takiej konurbacji jak śląska. Najbliższe z nią podobieństwa można zaobserwować dopiero w Zagłębiu Ruhry. Właśnie z powodu specyfiki śląskiej aglomeracji i jej wyjątkowości w skali kraju należy
do jej problemów podejść specjalnie. Ten
postulat dotyczy szczególnie inwestycji o
charakterze infrastrukturalnym obejmujących więcej niż jedno miasto. W niektórych
krajach istnieją tzw. Zarządy Techniczne
zajmujące się tego typu przedsięwzięciami w imieniu samorządów.
– Czy w naszej rzeczywistości
samorządy będą skłonne zrezygnować
z części swej władzy i środków na rzecz
takiej nowej instytucji?
– Rozmowy na ten temat się toczą, z
czego ogromnie się cieszę i mam nadzieję, że zaowocują one konkretnymi propozycjami legislacyjnymi. Sądzę, że gdyby
powstało coś w rodzaju Zarządu Technicznego Aglomeracji – pracowałoby się nam
o wiele lepiej i sprawniej. Dziś zawsze istnieje ryzyko, że z takich czy innych powodów może nastąpić wyłom w dotychczasowej harmonii i współpracy miast. Polityka
jest trudno przewidywalna, także na szczeblu regionalnym i lokalnym, a my działamy
na styku z nią. Naturalnie możemy się spotkać z oporem samorządów w tej materii,
bo nie każdy chce rezygnować z podmiotowości i suwerenności swojego miasta. Nie
o to zresztą u nas chodzi, ale mam nadzieję, że rozsądek zwycięży i jakieś kompromisowe rozwiązanie się znajdzie.
– Gdyby jednak powstało jedno
supermiasto Śląsk – co wówczas?
– Tego rodzaju rozważania jednoznacznie ukazują jak silna jest potrzeba
stworzenia jednorodnego, rozpoznawalnego i silnego partnera reprezentującego
techniczne interesy aglomeracji wobec
władzy regionalnej, centralnej, także europejskiej. A co wówczas? Nie jestem jasnowidzem, wiem jednak, że dzielenie Drogowej Trasy Średnicowej na odcinki miejskie: katowicki, chorzowski, świętochłowicki itd. jest bezsensem. Granice dzielące
miasta są umowne, biegną środkiem wiaduktów. Co się będzie działo, jeśli budową,
utrzymaniem i ich remontami każde miasto będzie zajmowało się osobno? Skoro beneficjantem infrastrukturalnych środków inwestycyjnych rządowych i zagranicznych jest region, to w części aglomeracyjnej niech będzie nim instytucja, czy
organ prawnie i jednoznacznie reprezentujący wspólne interesy podmiotów tworzących konurbację.
- Dziękuję za rozmowę.

PROJEKTY DLA UE – JAK TO WIDZĄ Z HOLANDII ?

Bez cudów, pragmatycznie
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Z FREEKIEM LAGERWEIJ’em z organizacji PNO – Consutants z Holandii – prelegenta II EUROFORUM
Konsultantów Funduszy Europejskich rozmawia – Ewa Szabelska
– Jakich praktycznych wskazówek
udzieliłby Pan polskim konsultantom
przygotowującym projekty UE?
– To jest bardzo szerokie pytanie i przez
to bardzo trudno dać tylko jedną odpowiedź.
Na pewno należy włączać się we wczesny
etap rozwoju projektów, realizować dobre
inwestycje, zwracać uwagę na wszystkie
elementy, które mogą wpływać na projekt
i dotacje. Trzeba być dobrze poinformowanym o wszystkich, również technicznych
aspektach dotacji. Ważne jest kompleksowe opracowywanie projektu i świadomość
jego konsekwencji administracyjnych. Nie
bez znaczenia jest stwarzanie dobrego wrażenia i ciepłego klimatu wokół realizowanej inwestycji.
– Co jest potrzebne do napisania
dobrego unijnego projektu? Jak pan to
postrzega z punktu widzenia projektów
realizowanych w Holandii?
– Z pewnością należy rozwijać taki projekt, który jest odpowiedni do celów określonych w Programach dotowanych z funduszy
UE. Konieczne jest też posiadanie dobrego
unikatowego planu projektu, w którym określone zostaną cele, zakres odpowiedzialności wykonawców itp.

– Jakie konkretne możliwości związane z Funduszami Strukturalnymi dostrzega Pan dla Polski, która już od 9 miesięcy
jest pełnoprawnym członkiem UE?
– Bardzo istotne jest, aby ustawicznie
ciągnąć do przodu rozwój gospodarczy swojego kraju, ale z poszanowaniem własnej
tożsamości.
Wykorzystywać silne strony, atuty, których nie mają
inni, nadarzające sie szanSzalese.
nie ważne są
i
szczegóły,
na nie należy
zwracać baczna uwagę. Nie
trzeba zbyt często oglądać się na to, co
robią inni, ale samodzielnie opracowywać
najlepsze plany dla Polski, określać jasne
priorytety.
– Jakie typy projektów są najbardziej
popularne w Holandii ?
– Duże projekty infrastrukturalne, ponieważ każdy może zobaczyć efekt wizualny,

a to sprzyja popularności polityków. Czasami jednak ten typ projektów nie jest najlepszym rozwiązaniem. Bywa, że lepiej jest po
prostu zainwestować w edukacje pracowników i bardziej w badania i rozwój firmy niż
budować mosty, które nie będą używane
w pierwszych 10 latach przez więcej niż 100
samochodów w ciągu dnia.
– Jakie są Pana doświadczenia przy
zarządzaniu projektami wspólfinansowanymi z funduszy UE realizowanymi
w Holandii?
– Najważniejszą rzeczą jest utrzymanie
projektu w wyznaczonych ramach, określonych w wytycznych do projektu. tak, aby po
2 latach nadal pasował do pierwotnego planu. Z pewnością należy utrzymywać dobre
kontakty z instytucją, która przydziela dotacje podczas całego czasu realizacji projektu. Oczywiście dotacja powinna być wykorzystywana (inwestowana) w określonych,
ustalonych obszarach. Drugą równie ważną
sprawą jest umiejętne zarządzanie finansami. Z własnych doświadczeń wiem, iż jest to
szalenie ważne, a błędy lub niedopatrzenia
w tej sferze bardzo często powodują duże
problemy.
– Dziękuję za rozmowę.

KATOWICE MAJĄ 140 LAT
cd. ze str. 7

...Jak w retorcie...

nagle wzrósł w cenę, gdyż dawał większą
temperaturę spalania, niż węgiel drzewny.
Ściągał on zewsząd setki i tysiące ludzi.
Niby w „retorcie kolosalnej” – jak nazwał
Żeromski Śląsk – stapiały się w Katowicach w toku dziesięcioleci przeróżne składniki, kultura, obyczaje, język, wzajemne wpływy, wytwarzając w efekcie dzisiejsze miasto.
Przybywali tu przede wszystkim mieszkańcy krajów niemieckich, Żydzi z Kongresówki, (którym np. w Gliwicach i innych miastach
Śląska nie wolno się było osiedlać), Polacy ze
wszystkich zaborów, Włosi z północnej Italii, a
po ostatniej wojnie Polacy wysiedleni z dawnych Kresów Wschodnich. Przed przyłączeniem części Górnego Śląska wraz z Katowicami do Polski w 1922 r. podział ekonomiczny
i społeczny był taki, że właścicielami i zarządcami przemysłu byli Niemcy, a siłą roboczą
Ślązacy. Warstwą wykształconą byli Niemcy.
Polacy kończyli co najwyżej niemieckie szkoły podstawowe. Niemcy występowali jako
wyzyskiwacze, Polacy jako wyzyskiwani. Bo
też nie usprawiedliwiali swoją tutaj obecność
jakąś misją cywilizacyjną niszcząc powietrze,
ziemię i wodę. Niemcy zdobywszy fortuny na
hutach i kopalniach oraz wzbogaceni na handlu żelazem Żydzi budowali dla siebie pałace, wille, piękne kamienice, a dla robotników ceglane familoki. Wyjątkiem jest zabytkowy już Giszowiec, miasto-ogród zbudowane dla górników, którego przeważającą część
zniszczono „za Grudnia”, by postawić wielkie „szafy”, które to barbarzyństwo uwiecz-

nił Kazimierz Kutz w filmie „Paciorki jednego
różańca”. Więc budowali to miasto, bo stali się nagle bogaci. Jeśli pozostawili po sobie
dzieła godne pamięci to chwała im za to bez
względu na ich pochodzenie.
Na styku różnych kultur i obyczajów
Po pierwszej i drugiej wojnie starannie
zacierano ślady niemieckiej działalności we
wszystkim, nie tylko w nazewnictwie. Przede
wszystkim w mentalności, w budzeniu i rozwijaniu świadomości narodowej. Do szkolnictwa na początkach okresu międzywojennego ściągali tu nauczyciele z Krakowa i innych
miast polskich, by przeprowadzać wielkie
dzieło repolonizacji. Olbrzymią rolę odegrało harcerstwo.
Ze stosunkami ekonomicznymi krzyżowały się więc narodowościowe, polityczne,
emocjonalne, których apogeum przypadło
na czas powstań śląskich i plebiscytu. Jakby
tego było mało w czasie drugiej wojny światowej ubrano Ślązaków jak swoich w niemieckie
mundury i posłano na fronty. Podziały przebiegały w różnych kierunkach, przez rodziny,
sąsiadów tworząc swoisty konglomerat, z którego do dziś wybuchają race publicystycznych polemik i kłótni. Jeszcze obecnie patrzy
się w Polsce na ten region, który stale był
regionem pogranicza, z podejrzliwością i nieufnością. Kto wie czy z tego właśnie powodu
nie bierze się brak wizji, co zrobić ze śląskim
przemysłem poza jednym – zamykać.
A było co zamykać. W Katowicach nie ma
już kopalń „Gottwald” i „Katowice”, nie ma
cynkowni „Silesia”, po której pozostał arkadowy szkielet i mały żal, bo truła powietrze

cd. na str. 10
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ROZMOWY ER-P

Nie! – dla kolektywnej mądrości

Z JANUSZEM KORWINEM–MIKKE, prezesem Unii Polityki Realnej – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Jako zaprzysięgły liberał, przeciwnik Unii Europejskiej, demokracji i monarchista jest Pan dla polskiej
sceny politycznej synonimem dziwactwa. Być może dlatego, że apeluje Pan
do społeczeństwa i jego reprezentantów o to, by wreszcie zaczęło używać rozumu w swoich poczynaniach
i sposobach organizowania się. Czy
oznacza to, że panaceum na wszystkie problemy współczesnej Polski zna
tylko jeden człowiek – Janusz Korwin-Mikke?
Moje
–
apele o tryumf
rozumu adredo
sowane
klasy politycznej nie mają
sensu, dopówszystko
ki
jeszcze się nie
wali. Ale ten
moment nadciąga. Użyję
obrazowego porównania. Po morzu płynie statek, jest ładna pogoda, a w ładow-

niach pełno żywności. Za burtę wypada
kapitan. Wówczas nowego kapitana można wybrać większością głosów i łajba
jakoś do portu dopłynie. Ale jeśli statek
zmaga się ze sztormem, nabiera wody i
wichura zerwała żagle – nikomu nie przyjdzie do głowy urządzać wyborów kapitana. Zostaje nim pierwszy oficer. Kończy
się więc gadanina o demokracji, a zaczyna się normalność. W tej chwili, dzięki
biogenetyce, która sprawia, że kłos zboża ma nie cztery ziarna, jak było kiedyś,
ale 80, dzięki wynalazkom techniki możemy marnować 90 procent tego, co ludzie
produkują, a i tak nie wymrzemy z głodu.
Socjalizm i obecnie eurosocjalizm także,
jest takim ustrojem, który potrafi zmarnować każdą ilość pieniędzy. A wtedy widmo klęski gospodarczej, której Polska jest
bardzo blisko, naprawdę zagląda w oczy.
Niestety, dopiero w takich chwilach ludzie
zaczynają myśleć logicznie.
– Jak nam daleko do momentu krachu?
– To trudno precyzyjnie określić. Fundusz emerytalny nie istnieje, stąd próby podniesienia granicy wieku emery-

KATOWICE MAJĄ 140 LAT
cd. ze str. 9

...Jak w retorcie...
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podobnie jak szopienickie zakłady metali nieżelaznych. Nie ma też wielu innych zakładów
przemysłowych. Ludność zmniejsza się, gdyż
zwerbowani do pracy w kopalniach ludzie
wrócili z sutymi emeryturami w swoje strony.
Katowice znów w trudzie wypracowują swój
nowy wizerunek.
140 lat to, jak na miasto, bardzo niewiele.
I w dodatku na miasto, które w tym krótkim
czasie wielokrotnie zmieniało swoje oblicze.
Polityczne, narodowościowe, ekonomiczne,
urbanistyczne. Doświadczone różnymi wpływami jak każde pogranicze. Jak w tyglu różne
narody pozostawiły tu swój ślad, tyle, że tym
razem tym śladom pozostawia się racje istnienia i nawet przywraca ich pamięć, by oddać
historii, co do niej należy.
Jak dwaj... sztygarzy zbudowali miasto
Spacerując katowickimi ulicami nie
uświadamiamy sobie, że chodzimy czytelnymi do dziś szlakami myśli urbanistycznej dwóch...sztygarów, tyle, że ponad półtora wieku temu sztygar bywał często również
przedsiębiorcą górniczym jak Franz Winckler,
który trafnie ocenił, że w osadzie Katowice
oraz sąsiednich krytych strzechami wioskach
warto zbudować przemysłowe miasto. Rodzina Wincklerów przez równie trafne małżeństwo rychło nosiła już lepiej brzmiące nazwisko von Thiele-Winckler. Zadanie zbudowania miasta zlecił on w 1839 r. innemu sztygarowi z tarnogórskich kopalni. Mowa o Friedrichu Grundmannie, który zrealizował plan
zabudowy przestrzennej Katowic według pro-

jektu inż. Nottenbohna tworząc miasto wzdłuż
dwóch przecinających się osi: trasy wschódzachód i północ-południe.
Główna ulica powtarzała układ starego
traktu z Mysłowic przez Szopienice, Bogucice-Zawodzie i dalej na zachód wzdłuż Rawy.
Na jej linii powstały dwa miejskie place: dzisiejszy Rynek i plac Wolności, a między nimi
dzisiejsza ulica 3 Maja z reprezentacyjną
zabudową czynszową. Równolegle poprowadzono w 1848 r. odcinek linii kolejowej.
W rejonie pl. Wolności tę oś przecinała trasa wiodąca z Mikołowa do Królewskiej Huty
i Bytomia.
Ten najstarszy układ jest obecny do dzisiaj. W jego centrum znajduje się najstarsza część Katowic, zwana starym miastem.
Za czasów Grundmanna powstały pierwsze
w mieście budowle monumentalne. Obok
kościoła ewangelickiego przy ul. Warszawskiej, zgrabny neogotycki kościół NMP zamykający ul. Mariacką, klasztor i szpital O.O
Bonifratrów, klasztor i sierociniec S.S Jadwiżanek, kościół św. Szczepana w Bogucicach.
W Katowicach ulokowały się banki i liczne
instytucje przemysłowe. Było to miasto jeszcze niewielkie, nie przekroczyło torów kolejowych.
Po twórcach Katowic nie pozostało śladu.
Bezsensownie rozebrano w latach 60. zabytkową willę Grundmanna przy ul. Warszawskiej i pałacyk von Thiele-Wincklerów koło
hotelu „Katowice”.
cd. w następnym wydaniu „ER-P”
Ewa Wanacka

talnego – najlepiej do 120 lat, bo wówczas problem płacenia świadczeń emerytalnych przestanie istnieć. Te machinacje są całkowicie bezprawne, bo przecież człowiek, który zaczął pracować w
wieku lat 20 – zawarł z państwem umowę, że w wieku lat 65, czy 60 otrzyma
konkretne świadczenie emerytalne. Jeśli
rząd podniesie granicę wieku emerytalnego, to przegra w każdym sądzie – chyba, że deleguje do rozpatrywania milionów powództw swoich popleczników
– sędziów. Poza tym trzeba by sprawdzić
– w tej chwili nie mam danych – jaki procent zasobów bankowych oraz Otwartych
Funduszy Emerytalnych stanowią obligacje rządowe. Przypuszczam, że to około
połowy, co oznacza, że szybkimi krokami
zbliżamy się do powtórki kryzysu argentyńskiego, który polegał na tym, że w funduszach emerytalnych i bankach leżały głównie papiery i obligacje rządowe.
Praktycznie wszystkie państwa świata
zjadają swój własny ogon, po uszy toną
w długach. Taki Hamburg ma większe
zadłużenie nić cała Polska.
- Jakie są Pańskie propozycje?

PARYSKOP
– Proponuję powrót do normalności, czyli do wolnego rynku. Pan sobie
nie zdaje sprawy, co by się stało po
wprowadzeniu wolnego rynku w Polsce
i w Europie
– Co?
– Przede wszystkim spowodowałoby całkowitą likwidację bezrobocia, potanienie o 40 procent kosztów produkcji
– Europa mogłaby konkurować nawet
z Chinami.
– Czy wszyscy jesteśmy aż tak głupi, aby tego nie widzieć?
– Niestety, tak. O ile pojedynczy człowiek umie zadbać o swoje własne interesy, to znajdując się w masie już nie.
UPR uważa – i to jest zasadnicza różnica między nami, a pozostałymi polskimi ugrupowaniami politycznymi , że każdy człowiek powinien decydować o sobie,
o tym, czy kupić sobie mleko bez subwencji, czy wódkę bez podatku akcyzowego, czy założyć ciepłe buty, do jakiej
szkoły posłać dziecko itd. Nie wolno mu
decydować o sprawach innych ludzi. Nie
może być tak, że dwóch meneli spod
budki z piwem znaczy więcej niż profesor
uniwersytetu, co proponuje demokracja.
I za tym jest lewica, która rządzi i będzie
rządzić. Lewica uważa, że każdy człowiek jest idiotą i nie wie, czy się ubezpieczyć, czy zapinać pasy w samochodzie. Przy tym ten sam idiota – według
lewicy – ma być geniuszem, bo to przecież on wybiera prezydenta i parlament,
głosuje w referendum. My nie wierzymy
w człowieka kolektywnego, za to pokładamy ufność w indywidualnej jednostce
i w przeciwieństwie do stalinowca Jeżowa twierdzimy, że to kolektyw myli się
zawsze.
– Jest Pan zwolennikiem absolutnej monarchii oświeconej. Jako
współczesny przykład funkcjonowania takiego ustroju podaje Pan Księstwo Liechtenstein. Tam jednak tego
wyboru dokonano metodą demokratyczną, w referendum. Twierdzi
Pan jednocześnie, że wszelka głupota pochodzi ze „zbiorowej mądrości”
mas. Jak pogodzić tę sprzeczność?
– Oni mają tam księcia, a ten zagroził, że zabierze swoje zabawki jeśli nadal
będą tolerować rządy parlamentarne.
Więc zdecydowali się na niego. W Polsce
problem tkwi w tym, że nie mamy tradycji
monarchistycznych, nie ma się do czego
odwoływać. Myślę jednak, że wcześniej,
czy później dojrzejemy i do tego rozwiązania. Żyjemy w czasach, kiedy tzw
demokracja staje się narzędziem opanowywania umysłów przez państwa pragnące sprawować totalną kontrolę nad
jednostką. Temu trzeba się stanowczo
przeciwstawiać.
– Dziękuję za rozmowę.
Zapis rozmowy utrwalonej na nośniku
informatycznym.
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Awantura

Korespondencja własna

Jest po piątej, wskakuję w ostatniej chwili do zatłoczonego metra na Saint-Lazare. Ludzie jak szprotki w konserwie
stoją ciasno jeden koło drugiego. Na zakręcie łapię za rurkę i
przy okazji czyjąś włochatą, lepką dłoń, skonfundowana łapię
wyżej i trafiam na inną, pulchną i opierścienioną, która syczy i
potrząsa kapeluszem. Na szczęście znowu przystanek i teraz można oprzeć się na rozłożystych plecach w skórze z tyłu, a na plecaku z przodu. Ludzie poddają się ruchom wagonu, twarze wracających z pracy niemo wpatrują się w sufit, jakiś turysta obwieszony torbami próbuje zapanować nad swoim dobytkiem walającym się pod nogami pasażerów. Na
zakrętach wszyscy zgodnie przechylają się to w prawo, to w lewo, popiskują szyny. Nagle,
gdzieś zza rozłożystego kapelusza damy, dochodzi odgłos szamotaniny.
– Może by pan się wreszcie odczepił!
– A czy ja się czepiam? Przecież siedzimy.
– Dowcipniś się znalazł! Nie udawaj pan głupka! Od pół godziny bezczelnie żerujesz
pan na mojej gazecie!
– Nie pół godziny, bo tylko kawałek przeczytałem. Ten o psie.
– Co? O psie? Będziesz pan sobie jeszcze kpiny urządzał? A rubryka sportowa? Pan
jest kompletnie niewyżyty!
– A pan jest egoista.
– Jedno euro dwadzieścia zapłaciłem z własnej kieszeni. Kupiłem dla siebie, na swój
prywatny użytek, a nie dla jakiegoś niewyżytego pasożyta.
– Euro dwadzieścia piechotą nie chodzi, a ja właśnie jestem bez pracy.
– No jasne, może jeszcze opuściła pana żona.
– Żyjemy w konkubinacie.
– Pańskie życie prywatne mnie w ogóle nie interesuje? Żądam przeprosin!
– Pan jest szalony! Za co? Za marne pół strony o psie i do tego wściekłym?

Mężczyzna w kraciastej czapce z daszkiem wyrywa drugiemu gazetę i trzymając ją
w wyciągniętej ręce głośno czyta artykuł o nieszczęsnym psie jednocześnie przepychając się do wyjścia. – Daj pan spokój. Faktycznie wściekły – wtrąca się ktoś z boku, a reszta wtóruje śmiechem. Drugi czepia się ramienia pierwszego i podskakując bezskutecznie
próbuje odzyskać swoją własność, ale żartowniś w czapce z daszkiem widać nic sobie
z tego nie robi, bo dalej czyta ile się da. Tłum komentuje, ogólna wesołość ogarnia wagon.
Na przystanku obydwaj wydostają się na peron i widać jak mniejszy krzycząc o pomstę
do nieba goni większego. – Nieprawdopodobne, żeby tak o gazetę. – Jak dzieci. – Ja tam
stawiam na konkubina, ma dłuższe nogi!
Na Jules Joffrin żartowniś i właściciel gazety ponownie pojawiają się w wagonie, teraz
już nieco opustoszałym.
Szanowni państwo, Paryska Teatralna Grupa Interwencyjna życzy państwu miłego
wieczoru i prosi o datki na nową gazetę!
Agnieszka Żuk
Paryż
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KORZYSTAMY Z FUNDUSZY UE

Częstochowska ISPA
Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu środków europejskich w ramach
ISPY, cała Częstochowa będzie skanalizowana, zostanie rozbudowana
miejscowa oczyszczalnia ścieków, a miasto i region będą mieć gwarancję
dostaw czystej, wysokiej jakości wody.
Zakres Projektu „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie
wody pitnej w Częstochowie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ISPA
Program 2002, obejmuje miasto Częstochowę i przyległą
gminę Mykanów. Wartość kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 32,8 mln euro. Obszar miasta należy do zlewiska
Warty, która jest prawostronnym dopływem Odry. Z prawie
ćwierćmilionowej Częstochowy około 99 % mieszkańców
ma dostarczaną wodę, a 77% jest podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. W Mykanowie około 7 tys. mieszkańców, tj. 100% ma podłączenie do wody, natomiast tylko
7% jest podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Jej
długość wzrośnie po rozbudowie o ponad 100 km – efektem będzie całkowite skanalizowanie miasta Częstochowa
oraz budowa kanalizacji w gminie Mykanów.
W ramach Projektu ISPA zrealizowanych zostanie 6
kontraktów na roboty. Jednym z nich jest „Budowa stacji uzdatniania wody z biologicznym usuwaniem azotanów
na ujęciu Wierzchowisko”.
Wierzchowisko jest jednym z czterech podstawowych ujęć zaopatrujących Częstochowę i sąsiadujące gminy w wodę pitną. Ujęcie czerpie wodę z zasobów szczelinowo-krasowego zbiornika występującego
w wapieniach górnojurajskich.
Do chwili obecnej ujmowana woda, poza dezynfekcją
nie wymagała uzdatniania. Początkowo dezynfekcję prowadzono przy użyciu chloru gazowego, następnie przy
użyciu podchlorynu sodu, a obecnie w celu polepszenia jej

Zdjęcie: prezydent Częstochowy (w środku) oraz przedstawiciele Instal
Kraków SA (Stanisław Czekaj i Jan Szybiński – członkowie Zarządu)
podpisują kontrakt.
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jakości stosuje się ozon, wytwarzany we francuskich urządzeniach firmy „Triligaz”.
W eksploatowanych wodach – od drugiej połowy lat 80
obserwuje się zjawisko ciągłego wzrostu stężenia azotanów, spowodowane różnymi rodzajami działalności człowieka, z których główne to urbanizacja pozbawiona sieci
kanalizacyjnej i rozwój rolnictwa. W studniach głębinowych

przekroczone jest dopuszczalne przez normę sanitarną dla
wody pitnej stężenie azotanów 50 mg NO3 /dm3. Z wyjątkiem ponadnormatywnego stężenia azotanów wszystkie
składniki fizykochemiczne wody z ujęcia Wierzchowisko
odpowiadają wymaganiom polskich i unijnych standardów
jakości wody.
W związku z zaistniałym problemem wdrożono działania, które mają na celu jakościową ochronę zasobów wód
oraz zapewnienie ciągłej dostawy wody do odbiorców w
następnych latach. Między innymi skanalizowano miejscowości w rejonie oddziaływania ujęcia.

Wpis Ministra Środowiska,
Jerzego Swatonia do Księgi
Pamiątkowej Urzędu Miasta
Częstochowy:
„Cieszę się, że mogę uczestniczyć w
wydarzeniu dokumentującym umiejętną absorbcję funduszy europejskich
na rozwiązywanie problemów ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gratuluję władzom
Częstochowy konsekwencji i uporu w dążeniu do poprawy jakości życia poprzez dbałość o zdrowie i stan środowiska. Życzę spełnienia dalszych planów”.
Uwzględniając jednak przewidywane przez hydrogeologów dalsze pogarszanie się jakości ujmowanej wody, przejawiające się wzrostem stężenia azotanów nawet do wartości 90mg/dm3 NO3, podjęto budowę stacji uzdatniania (biologicznej denitryfikacji) o zdolności przerobowej 500m3 /h.
Przewiduje się, że po zastosowaniu technologii uzdatniania
stężenie azotanów w wyprodukowanej na ujęciu wodzie nie
przekroczy wartości 40 mg NO3 /dm3.
10 stycznia Prezydent Czestochowy Tadeusz Wrona
podpisał w obecności Jerzego Swatonia, Ministra Środowiska oraz Jerzego Kędzierskiego, wiceprezesa Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrakt wartości 12 mln euro na „Rozbudowę i
modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami”.
Dzięki kontraktowi w zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków proces oczyszczania będzie w pełni zgodny z
wymogami Unii Europejskiej, unowocześniona będzie także technologia unieszkodliwiania osadu. Co najważniejsze, oczyszczalnia zdolna będzie przyjąć i oczyścić ścieki
z rozbudowanej dzięki częstochowskiemu projektowi ISPA
kanalizacji sanitarnej.
Kompleksowy rozruch rozbudowanej i zmodernizowanej Oczyszczalni powinien nastąpić w grudniu 2006.
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Wizerunek firmy jest jej
świadomości
w
odbiciem
przedstawicieli grup społecznych, wchodzących w skład
otoczenia firmy. Inaczej mówiąc
jest on tym – co ludzie myślą o
Mianem
przedsiębiorstwie.
wizerunku firmy określamy
jej obraz w oczach opinii
publicznej, a w szczególności w
oczach odbiorców jej towarów
lub usług. Wizerunek firmy
to nic innego, jak lustrzane odbicie „osobowości”.
Wizerunek jest również definiowany jako odwzorowanie
działań i komunikacji firmy stanowiących realną
projekcję w świadomości otoczenia. Można powiedzieć,
że jest to wyobrażenie, jakie ma otoczenie o firmie.
Wizerunek firm to budowanie, zmiana lub utrzymanie
pozytywnych wyobrażeń i opinii o firmie.

biegowe powiedzenie, iż plan jest niczym,
zaś planowanie wszystkim, można śmiało
odnieść do przyjętej w 2000 r. w Lizbonie
przez przywódców Unii Europejskiej tzw. Strategii
Lizbońskiej. Strategia ta postawiła sobie bardzo
„szlachetny” i ambitny zarazem cel: uczynienie
z gospodarki unijnej do roku 2010 najbardziej
konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata.
Planiści z Lizbony zadeklarowali chęć dogonienia i
przegonienia gospodarki amerykańskiej. Po prawie
pięciu latach od momentu podjęcia zobowiązań
okazuje się, że ambitne cele, które postawiono
sobie w portugalskiej stolicy, pozostają wiążące
wciąż tylko na papierze. Nic dziwnego, że wielu
ekspertów i obserwatorów życia społecznogospodarczego nie szczędzi strategii słów krytyki.
Nawet jej ojciec – Romano Prodi – stwierdza
dobitnie, iż jest ona po prostu martwa. Nasuwa się
oczywiste pytanie o próbę reanimacji strategii – czy
jest w ogóle możliwa czy też może Unia powinna
podążać inną drogą?

O kim cicho - ten nie żyje(3)
Wizerunek i image

Zamiennie z pojęciem „wizerunek” stosuje się pojęcie „image”,
które oznacza obraz, podobiznę, wizerunek, symbol, wyobrażenie, przedstawienie i pochodzi od łacińskiego słowa „imago” (obraz, symbol, wzór) lub „imaginato” (wyobrażenie, urojenie, marzenia). W języku polskim używa się równolegle zapożyczenia ‘image’ i jego odpowiednika „wizerunek”.
Larissa Grunig użyła w 1992 r. tego samego pojęcia w znaczeniu wizerunku, jaki organizacja zaszczepiła w umysłach. Inne definicje określają image poprzez ogólny, globalny zestaw wzorów
nastawienia ludzi do przedmiotu image, opartego na różnorodnych związanych z tym przedmiotem ocenach, doświadczeniach,
wyobrażeniach, poglądach, oczekiwaniach. Specjaliści za najbardziej trafną uznają definicję mówiącą, iż image to wyobrażenie,
jakie jedna lub wiele publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie
lub instytucji; nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różnicach.
Na podstawie powyższej definicji można powiedzieć, że w tym
pojęciu mieści się wszystko, co otoczenie wie o przedmiocie image’u, w co wierzy w związku z danym przedmiotem, co sobie o
nim wyobraża, co z nim łączy; połączenia tych elementów w ogólny wizerunek doprowadza do powstania psychologicznego profilu
danego przedmiotu, w przypadku organizacji stanowiącej przedmiot image – do psychologicznego profilu osobowości organizacji.
Oprócz całej organizacji, co jest najistotniejsze w PR, przedmiotem image mogą być osoby, rzeczy, procesy, idee, towary, produkty, reklama, opakowanie itd.
Pragmatyczne znaczenie image wynika z kilku przesłanek.
Przede wszystkim wywołuje on tzw. efekt halo, który można określić jako wpływ wrażenia ogólnego na wrażenia szczególne. Ten
mechanizm psychiczny sprawia, że ogólne nastawienie do jakiegoś przedmiotu image oddziałuje na postrzeganie właściwości
tego przedmiotu.
Image może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstwa jako całości,
ale też jego działalności reklamowej, marki produktu, całej oferty, opakowania, strategii działania, stanowiska zajmującego w różnych sprawach przez kierownictwo. Efekt halo wskazuje, że ocena tych dziedzin przez otoczenie ma dwojakie źródła: wynika ona
z wprost kształtowanego image tych dziedzin oraz pośrednio – z
transferu na nie obrazu całego przedsiębiorstwa.
Wizerunek nigdy nie jest pojęciem statycznym. Ulega zmianie wraz ze zmianą poglądów i upodobań. Powstaje i rozwija się
cd. na str. 26
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Kręgosłup strategii miało stanowić pięć głównych obszarów: innowacyjność (gospodarka oparta na wiedzy), liberalizacja (rynków telekomunikacji, rynków finansowych, transportu oraz energii), przedsiębiorczość (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej),
spójność społeczna (kształtowanie
nowego aktywnego państwa socjalnego) oraz zrównoważony wzrost.
Strategia Lizbońska, będąc obecnie najważniejszym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, za priorytet postawiła
sobie działania nakierowane na modernizację polityki zatrudnienia oraz kreowanie pozytywnych zmian na unijnym rynku pracy
wraz z jego aktywizacją. Strategia za cel postawiła sobie także
odbiurokratyzowanie unijnej przedsiębiorczości więzionej w gorsecie nadmiernych regulacji i przepisów prawnych, szczególnie
zaś w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Majstrowanie
przy Lizbonie

czyli tam, gdzie powstaje najwięcej produktywnych miejsc pracy. Ponadto kluczowym celem miało być także przekształcenie
gospodarki unijnej w gospodarkę opartą na wiedzy.
Po prawie pięciu latach od momentu ogłoszenia deklaracji
intencji wyprzedzenia pod względem konkurencyjności do 2010
roku amerykańskiej gospodarki przez gospodarkę unijną, Strategia Lizbońska wydaje się być zestawem pobożnych życzeń.
Potwierdzają to wyraźnie raporty Komisji Europejskiej, Komitetu Polityki Ekonomicznej (EPC) oraz niezależnych ekspertów. Gospodarka unijna nie osiąga w wielu dziedzinach wyznaczonych wskaźników. Na tym tle dobrze wypadają tylko kraje
skandynawskie z Finlandią na czele oraz Irlandia, które to państwa osiągają wyniki lepsze nawet od gospodarki amerykańskiej.
Jednak w realizacji większości najważniejszych spraw dominują opóźnienia, wyniki poszczególnych krajów są rozczarowujące
i dużo gorsze od założonych. Unia nie tylko ma problemy z dogonieniem Stanów Zjednoczonych, ale coraz bardziej od nich odstaje. Podczas gdy na przestrzeni lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wydajność pracy w Unii była równa amerykańskiej,
to w latach 1999–2003 wskaźnik tempa wzrostu wydajności pracy wzrósł tylko o 0,7% rocznie, natomiast w USA o 1,8%. Obecnie wydajność pracy w Unii Europejskiej wynosi około 82% poziocd. na str. 14
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mu USA. Trzeba dodać, że w ciągu godziny Europejczyk jest w
stanie wytworzyć dobra i usługi warte 93% tego, co w tym czasie
wytworzy Amerykanin. O ile unijny wskaźnik zatrudnienia wzrósł
z 62,5% w 1999 r. do 64,3% w 2003 r., to wciąż jest odległy od
celu strategii lizbońskiej (70%) i poziomu amerykańskiej gospodarki (72%). W Ameryce pracuje o wiele więcej ludzi w wieku produkcyjnym (około 80% w porównaniu z 64,3% w Unii Europejskiej) i jest mniej bezrobotnych (w UE 8,9%, zaś w USA 5.5%).
Marnie wygląda także proces przemodelowywania systemu europejskiej edukacji w celu stworzenia modelu gospodarczego opartego na wiedzy. Większość państw boryka się z wysokimi wydatkami społecznymi, co poważnie implikuje ograniczenie wydatków
na badania i rozwój (B+R) – pięć lat temu Unia miała nadwyżkę
budżetową rzędu 1% PKB, obecnie zmaga się z deficytem budżetowym na poziomie 2,7% PKB. Struktury budżetów większości
krajów unijnych są zorientowane konsumpcyjnie, a nie prorozwojowo. Nic dziwnego, że udział wydatków badawczo-rozwojowych
w PKB wynosi obecnie w Unii średnio nieco poniżej 2%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 2,64%. Jednak sam odsetek wydatków na badania i rozwój nie stanowi jeszcze gwarancji
usunięcia innowacyjnej luki, jaka dzieli Unię i Stany Zjednoczone.
Przykładowo: dwóch największych maruderów gospodarczych
(opornych na wszelkie reformy i niestosujących się do większości
wytycznych płynących ze Strategii Lizbońskiej) Unii, tj. Niemcy i
Francja, przeznaczają na ten cel niewiele mniejszy odsetek PKB
co USA. Ich przykład pokazuje jednak, że nie wystarczy tylko
mechanicznie zwiększać nakłady na ten cel, lecz trzeba przede
wszystkim usunąć bariery wolności gospodarczej i konkurencji w połączeniu z gruntowną reformą staroświeckich europejskich uniwersytetów. Uchroniłoby to Wspólnotę
przed eksodusem najzdolniejszych europejskich naukowców do Stanów Zjednoczonych – gdzie uskutecznialiby
swoje koncepcje – przynosząc
niewymierne korzyści gospodarce amerykańskiej.
Nie sposób nie wspomnieć
o udziale Europy w gospodarce światowej, który w połowie
lat siedemdziesiątych wynosił 25%, a teraz oscyluje na
poziomie 18%. Eksperci alarmują, że jeżeli nie wystąpią zasadnicze zmiany w rozwiązaniach
ustrojowych i źle funkcjonujących rynkach pracy zarówno w Unii,
jak i poszczególnych krajach wspólnotowych, udział ten w roku
2050 może spaść do 10%. Zagrożenia te są tym groźniejsze, iż
od szczytu w Lizbonie Unii Europejskiej wyrośli dwaj nowi, bardzo
dynamiczni konkurenci – Chiny i Indie.
Należy zatem postawić pytanie dlaczego strategia lizbońska
okazuje się nieskuteczna, obowiązując tylko na papierze? Odpowiedzi na to pytanie należy zacząć poszukiwać na poziomie
poszczególnych państw unijnych. Przykładowo: Jan Szomburg
na łamach Rzeczpospolitej wskazuje za przyczynę niepowodzeń
słabość przywództwa politycznego oraz brak akceptacji społecznej dla zwiększenia roli rynku, indywidualnej odpowiedzialności i
ograniczenia opiekuńczej roli państwa. Trudno się z tym poglądem nie zgodzić. W krajach unijnych starych (Niemcy, Francja,
Włochy), jak i nowych (Polska, Czechy) brakuje przede wszystkim przyzwolenia politycznego i społecznego na przeprowadzenie gruntownych reform gospodarczo-społecznych, głównie w
obszarze rynku pracy i z zakresu finansów publicznych.
Podobne zdanie wyraża prof. Dariusz Rosati z SGH, członek
zespołu kierowanego przez byłego premiera Holandii Wima Koka,
który podjął się próby oceny dotychczasowej realizacji postano-

wień Strategii Lizbońskiej. Profesor Rosati stwierdza mianowicie, iż obecnie ciężar wdrożenia Strategii Lizbońskiej powinien
spoczywać już na poszczególnych krajach i na rządach państw
narodowych, bowiem to, co można było zrobić na szczeblu europejskim, zostało już zrobione. Dlatego priorytetem powinny być
działania, które wykraczają poza kompetencje Wspólnoty, a które wchodzą w zakres kompetencji poszczególnych państw narodowych, jak np. polityka budżetowa, społeczna, strategia podatkowa, polityka zatrudnienia, czy np. kwestie wydatków budżetowych na badania, rozwój i edukację.
Dla Komisji Europejskiej stało się jasne, że Unia Europejska
nie będzie w stanie dogonić Stany Zjednoczone pod względem
poziomu rozwoju gospodarczego do 2010 roku. Przyczyn klęski
Strategii Lizbońskiej przewodniczący Komisji Europejskiej Jose
Manuel Barosso upatruje w mnogości celów i priorytetów oraz
zbyt małej odpowiedzialności poszczególnych państw wspólnotowych. Dlatego Komisja Europejska zaprezentowała w Brukseli nową wersję Strategii Lizbońskiej. Stawia ona krajom „25” już
mniej ambitne cele. Komisja Europejska postuluje, aby przeciętne tempo wzrostu gospodarczego wynosiło 3 procent rocznie, w
przeciągu pięciu lat ma powstać 6 milionów nowych miejsc pracy, otwarcie rynku usług we Wspólnocie oraz pomoc państwa tylko dla tych przedsiębiorstw, które mają największy potencjał rozwoju. Podobnie jak w pierwszej wersji strategii, priorytetem ma
być także zasadnicze zwiększenie wydatków na naukę, badania i rozwój.
Proponowane zmiany nie wywołują jednak entuzjazmu wśród
ekspertów. Minister ds. europejskich Jarosław Pietras jest zdania,
że wyznaczone na nowo cele, choć skromniejsze, będzie nadal
trudno zrealizować, ponieważ istnieją zbyt duże opory w poszczególnych krajach wspólnotowych przed przeprowadzeniem trudnych, ale niezbędnych z punktu widzenia długofalowego rozwoju reform społeczno-gospodarczych.
Omawiając losy Strategii Lizbońskiej zatoczyliśmy koło.
Unia Europejska ma swój kolejny plan – nową wersję Strategii Lizbońskiej. Nawiązując przy tym do obiegowego powiedzenia z początku artykułu, iż
plan jest niczym, zaś planowanie wszystkim, nie sposób
nie potwierdzić jego słuszności. Pierwsza wersja strategii okazała się niewykonalna,
więc planiści z Brukseli „zaplanowali” drugą – już mniej
ambitną wersję. Pozostaje
więc żywić nadzieję, że „plan”
tym razem zostanie wykonany i nie zakończy się kolejnym
fiaskiem. W przeciwnym razie
unijni planiści znów będą zmuszeni planować...
W rzeczywistości sprawa
jest bardzo poważna. Bruksela słusznie straszy kraje
członkowskie konkurencją już
nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również tą płynącą z Azji
Wschodniej z Chinami i Indiami na czele. Nie ma wątpliwości, że
konkurencja ta będzie się zwiększać. Mobilizowanie przez unijne instytucje państw Wspólnoty ma sprzyjać przyśpieszeniu niezbędnych reform w celu osiągnięcia celów strategii. Jak słusznie
zauważa prof. Leszek Balcerowicz, nowi członkowie UE w szczególności potrzebują szybkiego, długofalowego rozwoju, bowiem
dzieli ich olbrzymi dystans do krajów piętnastki. Postuluje on, aby
właśnie te kraje stanęły na czele ruchu na rzecz Strategii Lizbońskiej, bowiem jej realizacja powinna stanowić podstawowy fundament gospodarczego sukcesu nowych i starych członków Unii.
Jednak najważniejszy wydaje się być wysiłek poszczególnych państw Wspólnoty i rządów narodowych na rzecz krzewienia ducha przedsiębiorczości, niskich podatków, jasno określonych reguł gry, a przede wszystkim demontażu niezwykle drogiego w utrzymaniu państwa socjalnego. Dlatego głównie na barkach rządów państw narodowych będzie spoczywać podejmowanie właściwych prorozwojowych decyzji, bowiem, jak powszechnie wiadomo, ich rolą nie jest „podlizywanie” się wyborcom, lecz
rozwiązywanie spraw, które są ważkie dla kraju.
Piotr Ptak

NIEDOCENIONY WĄTEK

Samorządy
a Polska w UE
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Środkowowschodniej
Europie
w
miasto
pierwsze
jako
Częstochowa
–
wyróżniona została Honorową Flagą (1993 r.), Honorową Tablicą (1995 r.) a w końcu
najwyższym wyróżnieniem Nagrodą „Prix l’Europe” Rady Europy w 1998 r. Było
to efektem nawiązania i rozwinięcia w początkach lat 90. intensywnej współpracy
z partnerami z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie byliśmy w tym osamotnieni,
podobnie czyniły to również liczne samorządy w kraju. Wspólnie zaczęliśmy wywierać
znaczący wpływ na proces akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Ten fakt każe się zastanowić nad
udziałem i rolą całego samorządu
terytorialnego w naszym kraju w dziele wchodzenia Polski do struktur unijnych. Myślę, że jest ona niedoceniana. A przecież nasze samorządy odegrały bardzo istotną rolę w przygotowaniu integracyjnego klimatu na Kontynencie, niezbędnego dla przeprowadzenia wszystkich ważnych uzgodnień
zapadających w tej sferze na szczeblach rządowych. Od 1990 roku polskie samorządy rozpoczęły normalną
codzienną współpracę ze swymi odpowiednikami w Europie Zachodniej, ale
nie tylko. Prym oczywiście wiodły miasta, a zwłaszcza Związek Miast Polskich, którego miałem zaszczyt być
współzałożycielem, a obecnie jestem
jego wiceprezesem. To właśnie ta
organizacja konsekwentnie i systematycznie nawiązywała kontakty z
podobnymi związkami w Niemczech,
Francji i w innych krajach, pomagając
przy okazji w tworzeniu fundamentów
samorządności w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. Budowanie
na poziomie lokalnym zrębów stałej
współpracy, wymiany młodzieży, zbliżania środowisk twórczych i w pozostałych obszarach życia publicznego
– co przenosiło na współpracę gospodarczą – miało bardzo duży wpływ
na pozytywne postrzeganie Polski w
Europie. Poznając nas bliżej obywatele państw Unii przekonywali się, że tak
bardzo się od nich nie różnimy, mamy
ciekawą kulturę, że nasza gospodarka to nie stereotypowe „polnische wirtschaft”, ale prężne, doskonale zarządzane firmy, które potrafią sobie radzić
mimo braku kapitału. Europa dzięki tym
kontaktom mogła zobaczyć, że ludzie
w Polsce są otwarci, nastawieni proeuropejsko, że zależy nam po prostu
na tym, by do naszego kraju wróciła
normalność.
Nasze wysiłki uzupełniały działania rządowe prowadzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polska dyplomacja mogła się powoływać
na pozytywne przykłady bezpośred-

niej współpracy miast polskich z miastami Unii Europejskiej. Współpraca ta
przy tym przenosiła się na bezpośrednie kontakty organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej, a wreszcie
na tworzenie atmosfery przyjaźni miedzy mieszkańcami. Rząd mógł się na
to powoływać akcentując powszechną oraz spontaniczną wolę milionów
ludzi znalezienia się w
Unii Europejskiej.
Polski
samorząd
był obecny w
Radzie Europy już w 1992
roku. Pierws z a p o l ska
delegacja na
Konferencję Stałą Władz Lokalnych i
Regionalnych Rady Europy w Strasburgu rozpoczęła pracę w marcu 1992
roku. Wtedy też w ramach grupy delegowanej przez Związek Miast Polskich

m.in. z p. prezydent Cegielską z Gdyni i
prezydentem Kaczmarkiem z Poznania
miałem okazję reprezentować polskie
samorządy. Później konferencja stała przekształciła się w Kongres Władz
Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
i istnieje do dzisiaj jako Izba Samorządowa Rady Europy. Obecnie przedstawiciele polskich samorządów – wśród
nich i moja skromna osoba – są pełnoprawnymi członkami Komitetu Regionów przy Parlamencie Europejskim w
Brukseli.
Jestem głęboko przekonany, że
polski samorząd odegrał trudną
do przeceniania rolę w tworzeniu
sprzyjającej atmosfery dla akcesji
Polski do UE głównie w Niemczech,
Francji, we Włoszech, bo tamtędy
przebiega główna oś współpracy
polskich miast ze swoimi partnerami i odpowiednikami w UE.
Tadeusz Wrona
prezydent Częstochowy
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ROZMOWY O POLITYCE REGIONALNEJ:

Bariera „udziału własnego”
Z TADUSZEM KACZANOWSKIM – Prezesem Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego SA – rozmawia Antoni Szczęsny
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– W Koszalinie zarejestrowanych
jest
18000
przedsiębiorstw, 95%
z nich to „mikrofirmy”, które zatrudniają
do 5 osób. W
jakiej mierze
fakty te wyznaczają
profil
i priorytety działalności Agencji, którą
Pan kieruje?
– Na wstępie warto wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące definiowania
przedsiębiorstw. Należy to uczynić z uwagi na fakt, iż w bardzo wielu przypadkach - o czym świadczą jedne z liczniej zadawanych w naszym Punkcie Konsultacyjnym
pytań, przedsiębiorcy nie znają obowiązujących definicji przedsiębiorstw. Jest to o tyle
istotne, iż prawidłowe zakwalifikowanie własnej działalności, stanowi jedno z podstawowych kryteriów ubiegania się o wsparcie unijne istniejących programów pomocowych.
Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpił dotychczas obowiązujący załącznik I do
rozporządzenia 70/2001. Zmianie uległa
definicja MŚP. Zgodnie z art. 2 załącznika
I do rozporządzenia 364/2004 wyodrębnia
się następujące kategorie przedsiębiorstw:
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
– zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
– jego roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
– zatrudnia mniej niż 50 pracowników
oraz
– jego roczny obrót nie przekracza 10
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:
– zatrudnia mniej niż 10 pracowników
oraz
– jego roczny obrót nie przekracza 2
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Nieznajomość tych podstawowych
pojęć, jak również nieprecyzyjne ich stosowanie w mediach powoduje szereg nieporozumień, a czasami błędnych decyzji ze
strony przedsiębiorców (jak choćby składanie aplikacji w programie, do którego wnioskodawca nie kwalifikuje się).
Tak duża liczba firm mikro na rynku
znajduje odbicie w priorytetach działalności naszej Agencji. W swoim zakresie działalności posiadamy i wciąż rozwijamy sze-

reg instrumentów, które efektywnie wspierają przedsiębiorczość. Do podstawowych
należą: szkolenia dotyczące możliwości
zewnętrznego finansowania sektora MŚP,
w zakresie wypełniania biznes planów, studiów wykonalności oraz projektów w celu
uzyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, szkolenia z zakresu HACCP, znaku CE i inne. Obok nich
usługi doradcze, czyli doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
przez MSP, doradztwo dotyczące opracowania i weryfikacji biznes planów oraz
wniosków aplikacyjnych służących pozyskaniu finansowania z funduszy krajowych
oraz UE, sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pożyczek, kredytów, itp., przygotowania i zarządzania projektami europejskimi
zgodnie z zasadami UE, usługi w zakresie
innowacji i transferu technologii w sektorze
MŚP. Nie mniejsze znaczenie mają usługi
finansowe świadczone w ramach Funduszu Pożyczkowego oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych (Filia Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.). Usługi informacyjne świadczone są nieodpłatnie przedsiębiorcom w ramach działającego przy Agencji Punktu Konsultacyjnego. KARR SA jest
jedyną instytucją w subregionie koszalińskim, która pomyślnie przeszła audyt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
kwalifikujący do prowadzenia PK.
– Jednym z naczelnych zadań w sferze wspierania małych i średnich polskich przedsiębiorstw jest dostosowywanie ich działalności do wymogów
Unii Europejskiej. Niebagatelne znaczenie ma też ich wspieranie kapitałowe.
Czy słabość kapitałowa firm subregionu koszalińskiego, jako przeszkoda w
ich rozwoju i nawiązywaniu współpracy
także międzynarodowej jest do zniwelowania? Jakie osiągnięcia i plany na przyszłość ma w tym obszarze KARR?
– Akcesja Polski do Unii Europejskiej
umożliwiła korzystanie z pomocy publicznej w niedostępnej dotychczas formie oraz
wysokościach. Przedsiębiorcy z naszego
regionu wykorzystają istniejące możliwości,
czego dowodem jest ich wysoka aktywność
w zakresie aplikowania o środki unijne.
Ważna jest wiedza dotycząca praktycznych
aspektów pozyskiwania środków pomocowych, czemu służą m.in. szkolenia organizowane przez KARR SA. Tematyka szkoleń wynika z potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Stąd na liście szkoleń Agencji znalazły się m.in. szkolenia dotyczące HACCP
i oznakowania CE (dostosowanie działalności do wymogów Unii Europejskiej) oraz z
zakresu pozyskiwania środków unijnych.
Z doświadczenia wiemy, iż profesjonalne szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych prelegentów, organizowane w
dostosowanych do tego celu warunkach, z

wykorzystaniem pełnego zaplecza sprzętowego przynoszą spodziewane efekty.
Dlatego też, aby rozwinąć zakres szkoleń
(zwiększyć liczebność uczestników, umożliwić wydłużenie czasu szkoleń z zabezpieczeniem koniecznych do tego celu warunków) KARR SA złożyła wniosek o dotacje
na modernizacje i wyposażenie nowej sali
szkoleniowej. Ogłoszenie wyników ukaże się na przestrzeni dwóch tygodni. Zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny
sprzęt sala, z siecią internetową umożliwi zdecydowane podniesienie jakości i
zakresu usług dla przedsiębiorców. Warto dodać iż szkolenia organizowane z inicjatywy KARR SA są dla przedsiębiorców
nieodpłatne.
– Jakie perspektywy rozwojowe rysują się obecnie przed subregionem koszalińskim i jaką rolę we wspomaganiu tego
rozwoju ma – Pana zdaniem – do odegrania KARR SA? Czy konieczne są jakieś
nowe rozwiązania systemowe osadzające mocniej w rzeczywistości gospodarczej i społecznej instytucje zajmujące
się programowaniem i kreowaniem rozwoju regionalnego – dziedziny, na którą
tak duży nacisk kładzie UE?
– Unia Europejska wyposażyła polskie regiony w potężne narzędzie wsparcia,
jakim są przeznaczone do tego celu środki
pomocowe. W odróżnieniu od wsparcia dla
przedsiębiorstw, wsparcie regionalne może
być realizowane na wielu płaszczyznach
i przez niemal wszystkie jednostki organizacyjne, jakie występują w każdym z regionów. Wykorzystanie tych środków jest obowiązkiem wszystkich uprawnionych beneficjentów.
KARR SA współpracuje w związku z
tym m.in. z samorządami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz aktywizowania inicjatyw rozwojowych. Informowanie o możliwościach,
dostępnych programach, wybranych priorytetach, Inicjatywach Wspólnotowych,
pomoc przy tworzeniu planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności przynosi beneficjantom wymierne korzyści.
Agencja jest partnerem realizowanego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC projektu „Tourism Partners Europe”. Projekt ten skierowany jest na rozwój
regionów, charakteryzujących się dużym
potencjałem turystycznym (m.in. polsko-niemieckie wybrzeże Morza Bałtyckiego).
Rozwój tych regionów zostanie osiągnięty
poprzez wskazanie innowacyjnych impulsów na rzecz rozwoju regionu, wzmocnienie turystycznego potencjału endogenicznego regionów przygranicznych, wskazanie potencjałów współpracy pomiędzy euro-

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA
pejskimi destynacjami turystycznymi, rozwój oraz implementacja projektów, leżących na terenach analizowanych destynacji turystycznych. Partnerami projektu są
instytucje z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji oraz Ukrainy.
– Czy porównując infrastrukturę i
merytoryczne przygotowanie kadr zajmujących się w Polsce i w KARR SA
rozwojem regionalnym z odpowiednikami tych instytucji w UE odczuwa Pan
dyskomfort, czy też raczej pewność, że
podołamy wyzwaniom w tej dziedzinie?
– Osobiście jestem przekonany, że
podołamy wielu wyzwaniom, jakie przed
nami dziś stoją. Przekonanie moje wynika
z dotychczasowych, szczególnie w ostatnim okresie praktycznych, doświadczeń.
Agencja dzisiaj posiada kadrę (choć nieliczną) dobrze przygotowaną do wypełniania swej statutowej roli. Kadra ta ciągle się
dokształca i szkoli i swymi umiejętnościami wcale nie odbiega od naszych odpowiedników w UE. Dziś posiadamy trzy akredytacje PARP-u, które świadczą o wysokim poziomie wykonywania naszych usług,
a skuteczność naszego działania można już
dziś mierzyć wielkością uzyskanej pomocy finansowej, przy naszym udziale, przez
przedsiębiorców i samorządy terenowe
naszego regionu.
Jeżeli jednak miałbym mówić o słabych
stronach, które powodują mój dyskomfort
w działalności, w odniesieniu do naszych
odpowiedników w UE, to muszę stwierdzić
jedno. Otóż budżety, którymi dysponują nasi

odpowiednicy w UE są, średnio ujmując, kilkadziesiąt razy większe od budżetów przeciętnych polskich instytucji tego rodzaju.
Ostatnio przedstawiciel naszej agencji uczestniczył w wyjeździe studyjnym do
Hiszpanii, gdzie miał okazje osobiście się
o tym przekonać. Tam źródła finansowania
ich działalności pochodzą w przeważającej
części od samorządów terenowych (zadania zlecone).
Już dzisiaj nasze instytucje rozwoju
realizują poważne projekty dofinansowywane z programów UE, ale można byłoby realizować ich dużo więcej. Jednak barierą jest
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konieczność posiadania tzw. udziału własnego oraz posiadanie rezerw finansowych
pozwalających na finansowanie realizacji
projektów, przynajmniej w fazie początkowej.
Reasumując, trzeba wykazywać wiele
wysiłku, aby bariery te przełamywać, biorąc jednocześnie dobre przykłady i naukę
od naszych odpowiedników i współpracowników z UE, co dziś skutecznie czynimy,
będąc uczestnikiem w realizacji projektów
na poziomie regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym.
– Dziękuję za rozmowę.

WALCZĄ O UNIJNE PIENIĄDZE – ISTEBNA

Nie ważna wielkość człowieka, który walczy
Ale wielkość walki w człowieku

Zawziętość popłaca

To właśnie upór w walce o unijne pieniądze w małej górskiej gminie Istebna w województwie śląskim zadecydowała
o tym, że istebniańscy górale wykazali imponującą skuteczność w pozyskiwaniu unijnych euro na poprawę infrastruktury terenów wiejskich.
Licząca zaledwie 10 tys. mieszkańców gmina potrafiła przygotować 5 wniosków o dofinansowanie swoich projektów na łączną kwotę prawie 5,4 mln PLN. Ale co najważniejsze
wszystkie projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, czyli owe miliony są pewne, przyznano je i można będzie
rozbudować oczyszczalnię ścieków w przysiółku Gliniane wraz
z budową kanalizacji sanitarnej w Istebnej Centrum oraz wykonać kanalizację sanitarną pomiędzy Jaworzynką Krzyżową
a Istebną Gazury.
Ponieważ gmina posiada status gminy biednej – otrzymała dofinansowanie na poziomie 75%. Ale nie było to proste.
Wiadomo przecież, że najpierw trzeba pokryć całość kosztów,
zapłacić wszystkie faktury i terminowo rozliczyć. Gmina musiała też zaciągnąć w BOŚ kredyt na prawie 1,3 mln.
Danuta Rabin wójt gminy nie ma wątpliwości: – Warto zmierzyć się z tą biurokratyczną machiną, bo jest o co walczyć.
Na sukces ten gmina pracowała wiele lat. Pierwsze
doświadczenia zdobywano 6 lat temu w roku 1998 kiedy to
z pieniędzy pochodzących z ARiMR wykonano wodociąg
w Jaworzynce. Wtedy to pomoc ARiMR sięgała jedynie 40%
wartości inwestycji, a bardzo ważnym elementem było zaangażowanie miejscowej ludności. Dzięki społecznej pracy i wspólnemu wysiłkowi udało się ponad 70% domów przyłączyć do
wodociągu.

Gdy ruszył SAPARD to w pierwszym roku gmina złożyła
2 wnioski: jeden na drogę w Zapasiekach (przysiółek Jaworzynki) i jeden na budowę kanalizacji w Jaworzynce. W roku
2003 zadania te zostały zrealizowane.
Górale nie spoczęli na laurach i dalej aplikują po unijne pieniądze. Aby podtrzymać dobra passę poszli za ciosem i złożyli 3 kolejne wnioski do ZPORR. Z programu tego mają nadzieję otrzymać pieniądze na:
– budowę oczyszczalni ścieków w przysiółku Andziołówka
– kanalizację przysiółka Dzielec,
– 12,5 km dróg gminnych.
W tym wypadku dotacja może sięgnąć nawet 85% kosztów
przy 15% udziale środków własnych.
Krzysztof Kozik
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Ze ZBIGNIEWEM PUCKIEM – Prezesem Zarządu
Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki
Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu – rozmawia Jacek
Broszkiewicz
–
Jest
taka maniera mówienia
o sporej części
polskiego potencjału gospodarczego w kategoriach niemowlęcych
– tak, jak gdyby wszystko
zrodziło
się
dopiero po roku 1990. Tymczasem jest
dziś w kraju wiele znakomicie prosperujących przedsiębiorstw, których rodowód sięga lat 50. ubiegłego wieku. Czy
transformacja ustrojowa przekreśla tezę
o kontynuacji i ciągłości działalności
gospodarczej?
– Ależ skąd! Mimo bardzo poważnych
zmian w przedsiębiorstwie związanych
z procesem transformacji gospodarczej,
możemy mówić wyłącznie o kontynuacji.
Przez 52 lata istnienia firmy dopracowaliśmy się jej dobrej, rozpoznawalnej marki i
z punktu widzenia chociażby czysto biznesowego byłoby nierozsądne tracić ten atut.
Jest wszakże i druga strona medalu. Najcenniejszym majątkiem przedsiębiorstwa
są ludzie, a dopiero potem maszyny, technologie, sprawne zarządzanie. Wszystkie te
wartości tworzy człowiek i to na każdym stanowiska od sprzątacza po prezesa. Jeśli firmę tworzą ludzie od pokoleń z nią związani – to pojawia się nowa, trudna do przecenienia wartość: związek emocjonalny, lojalność, poczucie tożsamości, a w konsekwencji bezpieczeństwa. Tylko w takiej atmosferze można myśleć o kreatywności, zaan-

łach spotykają się ojcowie z synami, bo w
taki właśnie sposób przejawia się tradycja i
przywiązanie do firmy – te wartości są żywe
od pokoleń w wielu rodzinach naszych pracowników. Jest jeszcze jeden ważny element z tym związany. Młody człowiek, który chce iść w ślady swego ojca pracującego
w PTKiGK doskonale wie, że u nas trzeba
nie tylko szanować pracę, ale i być wysokiej
klasy specjalistą, spełniać wysokie wymagania. Znajomość realiów zakładu po prostu uczy dojrzałości młodych ludzi wkraczających w życia zawodowe.
– Na co Pan stawia zarówno w
codziennej pracy, jak i kreując przyszłość przedsiębiorstwa?
– Przede wszystkim na profesjonalizm
i kompetencje, które staramy się na różne
sposoby, o czym wcześniej wspomniałem,
wiązać z poczuciem silnego emocjonalnego związku załogi z firmą. Przedsiębiorstwo
działa w branży kolejowej, ma swoją specyfikę. W przeszłości byliśmy związani z górnictwem i jego obsługą. Przewoziliśmy urobek z kopalnianych bocznic do głównych
szlaków kolejowych. Teraz na nie szeroko wchodzimy, a raczej wjeżdżamy. Musiała nastąpić głęboka zmiana w mentalności pracowników. Trudno zachowywać się
i ubierać tak samo przy zwałowisku jak na
głównej linii kolejowej kraju. Maszynista nie
może wyglądać jak kocmołuch. A więc ci,
którzy prowadzą składy do najodleglejszych
miejsc w kraju są ubrani w mundury, pod
krawatami i z widocznym naszym logo. Oni
sami są żywym świadectwem marki firmy,
wartości, którymi się ona kieruje. Pokazujemy tym samym otoczeniu szacunek, jakim
je darzymy, a przez to dajemy sygnał, że i
nam można ufać. Obok tych zewnętrznych,

gażowaniu, zaufaniu, czasem o wyrzeczeniach, jakie trzeba ponieść, by w przyszłości mieć lepszy los. Jestem zwolennikiem
takiego zarządzania, które opiera się na
dialogu z załogą, związkami zawodowymi,
informowaniu pracowników o celach, jakie
firma, a więc oni sami, ma osiągnąć i sposobach ich realizacji. Człowiek świadomy celu
swej pracy działa wydajniej, sam zaczyna
mieć jakiś cel, bo widzi w długofalowej perspektywie swój los. Oczywiście nie jest to
droga usłana różami. I nie czynnik socjalny
dominuje w bieżącej polityce Przedsiębiorstwa, choć jest on bardzo poważnie traktowany. Czasem trzeba podejmować trudne decyzje, przy koniecznych redukcjach
zatrudniania czynić to tak, by opuszczający nas ludzie nie mieli poczucia krzywdy i to
nam się udaje. Proces ten mamy już zresztą za sobą, a w związku z tym, że się rozwijamy i osiągamy bardzo dobre efekty ekonomiczne zaczynamy przyjmować ludzi
do pracy. Zdarza się więc, że na wydzia-

ale jakże ważnych w dzisiejszym świecie,
atrybutów, niewątpliwie najważniejszym jest
jakość i cena naszych usług. Te wszystkie
elementy razem tworzą wizerunek przedsiębiorstwa, powodują pozytywne skojarzenia. Zawsze powtarzam ludziom: Jeśli
choć na chwilę się zatrzymamy – oznaczać
to będzie, że cofamy się. A do takiej sytuacji
nie mam zamiaru dopuścić. Oni sami zresztą też nie.
– Czy nie ma Pan wrażenia, że w czasach drapieżnego polskiego kapitalizmu,
w jakich jeszcze tkwimy, takie liczenie
się z opinią załogi, może być zbyt ryzykowne, by nie powiedzieć – naiwne?
– W 1992 roku, kiedy ważyły się losy
przedsiębiorstwa i mogliśmy upaść, podobnie jak wiele innych firm z branży, zwłaszcza zakładów naprawczych taboru kolejowego, powiedziałem związkowcom: Mamy
dwie możliwości, albo mi zaufacie, zdecydujemy się na głębokie zmiany i pójdziemy
do przodu, albo zostajemy z tym co mamy
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i za parę lat nas nie będzie, ktoś nas przejmie za grosze i wszyscy pójdą na bruk. Bez
ich rozumnej zgody – także na koszty i odejmowanie sobie od ust, nic byśmy nie osiągnęli. Więc kiedy słyszę dziś pełne pogardy
tony w ustach niektórych prezesów i dyrektorów prywatnych przedsiębiorstw w Polsce odnoszące się do ludzi pracujących u
nich rękami i głowami – nie wróżę im jasnej
przyszłości. Czasy się zmieniły, ale także i
pod tym względem, że człowieka nie można traktować jak śmiecia i statystyczny element kosztów. Zarząd oderwany od ludzi
zdziała niewiele, tym bardziej, że jest ich
w przedsiębiorstwie ponad 1700. Dziś mam
wrażenie, że ich nie zawiodłem i nadzieję,
że spora część załogi jest dumna z faktu, iż
pracuje w PTKiGK Sp. z o.o. w Zabrzu.
– Firma kwitnie także z tego powodu, że jej kierownictwo ma wizję i potrafi zarazić nią ludzi. Nie bez znaczenia,
jak sądzę, mają wysokie osobiste kompetencje członków zarządu, w tym i Pańskie. Walory te zostały ostatnio docenione przez Kapitułę Laurów Kompetencji i
Umiejętności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,. Został Pan zdobywcą Platynowego Lauru za rok 2004.
Jak przyjmuje Pan taki wyraz uznania?
– Czuję zadowolenie, ale raczej z faktu, że udaje mi się od kilkunastu lat skutecznie przekonywać ludzi do tego, by chcieli chcieć. Reszta jest już wspólnym dziełem
i dlatego ten Laur nie jest tylko moją własnością.
– Panu niewątpliwie bardzo się chce.
To dlatego firma prze do przodu. Jaką
przyszłość widzi Pan przed nią?
– Po wielu latach inwestowania zysków,
także w poprawę warunków socjalnych,
osiągnęliśmy niezły poziom wyposażenia
technicznego, wprowadziliśmy nowoczesne technologie, dysponujemy coraz lepszymi lokomotywami, taborem, ustabilizowaliśmy przedsiębiorstwo finansowo. Stworzyliśmy więc warunki do rozwoju, podejmowania nowych wyzwań. Uważam, że pra-

cy przewozowej na polskim rynku wystarczy dla wszystkich, którzy na nim operują. I dla PKP Cargo i dla prywatnych przewoźników. Naszym głównym konkurentem
w miejsce PKP Cargo staną się obcy przewoźnicy, którzy 1 stycznia 2007 roku wejdą
na nasz rynek. Trwa więc ostra rywalizacja
na polskich szlakach kolejowych. To w gruncie rzeczy odpowiada i naszym ambicjom,
tym bardziej że dotychczasowi liczni klienci
PKP zorientowali się, że u prywatnych przewoźników korzystających z infrastruktury
technicznej kolei, zyskują lepsze warunki
co do jakości, terminowości i ceny. Wygrywamy na tym, że mentalność i sposób traktowania klientów przez monopolistę nie
zmienia się, a zatem daleko mu do standardów europejskich, do których moje przedsiębiorstwo uparcie dąży. Prywatni przewoźnicy, w tym i PTKiGK wypierają PKP
Cargo ze szlaków, bo w coraz większym
stopniu decydują o tym prawa rynku. W

gorącym zwolennikiem integracji Polski
z Unią, przekonywałem do tego naszych
ludzi. Oczywiście są minusy i plusy – z
ogromną przewagą tych drugich – tego procesu. W naszym przypadku wejście Polski
do UE otworzyło drogę do wejścia na państwową sieć kolejową. Obserwuję bardziej
przychylne podmiotom prywatnym podejście ministerstwa infrastruktury do realizacji zasad narzuconych przez dyrektywy UE.
To wszystko stwarza nam korzystniejsze
warunki do ekspansywnego rozwoju kolejowych przewozów ładunków towarowych.
Polska musi maksymalnie wykorzystać
swoje bardzo dobre logistyczne położenie
w Europie. Ale Polska to nie znaczy tylko
przedsiębiorstwa będące własnością skarbu państwa. Polska to przede wszystkim
sektor prywatny, bo to on daje coraz większe bogactwo krajowi. Myślę, że fakt ten w
większym niż dotychczas stopniu powinien
brać pod uwagę rząd, który – mam nadzie-

Różnicujemy działalność przedsiębiorstwa,
aby się zabezpieczyć przed konsekwencjami wahań, o których pan mówi. Na razie
około 10 procent naszej uwagi poświęcamy
działaniom w ochronie środowiska. Nie jest
łatwo konkurować, zwłaszcza na Śląsku, z
transportem samochodowym, który dominuje w wywozie kamienia będącego ubocznym produktem wydobycia węgla. Zasypuje się nim wyrobiska, nieczynne szyby i inne
dziury, lokuje na zwałowiskach. Ale przyjdzie taki dzień, że nie będzie go już gdzie
w pobliżu kopalń składować. Trzeba będzie
wywozić go dalej. Jesteśmy na etapie opracowania koncepcji zagospodarowania tych
odpadów. Rocznie w Kompanii Węglowej powstaje około 20 milionów ton odpadów pogórniczych, z czego obecnie utylizuje się tylko jedną czwartą. Tym narastającym problemem trzeba się zająć. Mamy na
to pomysł wspólnie z Węglozbytem. Żywię
nadzieję, że Kompania Węglowa, jako wła-

związku z tą sytuacją zmieniają się i nasze
priorytety. Wcześniej koncentrowaliśmy
się na usługach transportowych w odległości do 50 kilometrów od naszych bocznic, obecnie wozimy po szynach towary po
całym kraju. Zwietrzyliśmy swoją szansę
i wykorzystamy ją, by zdobyć rynek przewozowy. To główny cel naszej ekspansji.
Jesteśmy w stanie przejmować od PKP
ludzi, stacje i lepiej, efektywniej wykorzystywać ten potencjał. Problem w tym, by nie
rzucano nam kłód pod nogi.
– Czy członkostwo Polski w UE może
mieć wpływ na likwidację niezrozumiałej pomocy państwa kierowanej do nierentownych firm, których jest ono właścicielem?
– Wierzę, że tak się stanie w imię realizacji podstawowej zasady UE – wolności
i równości gospodarczej. Byłem i jestem

ję - wreszcie zabierze się do konstruowania długofalowej i racjonalnej polityki transportowej, bo takiej po prostu nie ma. Niech
to będzie zbiór jasnych i czytelnych zasad,
a nie dyrektywy, nakazy i uznaniowość resztę załatwią prawa rynku. Konkurencja
jest najzdrowszym narzędziem tworzącym
postęp, a w konsekwencji dobrobyt. Nie
obawiamy się jej w naszej firmie. Gorąco
popieram rządowe plany prywatyzacji PKP
Cargo, bo ich realizacja będzie oznaczała
równe szanse dla nas wszystkich.
– Czy nie obawia się Pan, że tak mocne stawianie na jedną sferę działalności – transport kolejowy – może okazać
się niezbyt bezpieczne dla przedsiębiorstwa w przypadku osłabienia koniunktury, zastoju gospodarczego?
– Obawiam się i właśnie dlatego nie
będziemy stać tylko na tej jednej nodze.

ściciel zwałowisk, skorzysta z pieniędzy
unijnych i w ten sposób znajdzie się także zajęcie i dla naszego przedsiębiorstwa.
Będziemy zatem mogli poszerzać zakres
działań proekologicznych w całej ofercie
firmy, a tym samym zwiększać jej odporność na zmiany koniunktury. Nie koniec na
tym. Przymierzamy się do rozwijania usług
transportowych dla branży energetycznej.
Mamy w tym ogromne doświadczenie, wiemy jak dobrze i tanio zaopatrywać elektrownie w węgiel. Zajmujemy się naprawą taboru – obecnie prawie połowa tego typu prac
świadczona jest już na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Na naszym celowniku
są przewozy kombinowane, przede wszystkim kontenerowe. Łakomym okiem spoglądamy w kierunku portu na Odrze w Gliwicach. Jesteśmy już po rozmowach z panem
Zygmuntem Frankiewiczem prezydentem
Gliwic, które są właścicielem portu i będziemy wchodzić udziałowo w to przedsięwzięcie. To właśnie na terenie Portu chcemy
stworzyć dużą kontenerową bazę przeładunkową. Liczymy na to, że Odra wreszcie zostanie uregulowana i stanie się prawdziwą europejską rzeką – my wtedy będziemy już na właściwym miejscu. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ruszy obsługiwany
przez PTKiGK transport kontenerów na stałej trasie Gliwice-Duisburg. Sieciujemy się z
Europą, będziemy tworzyć centra logistyczne w Zabrzu i Parku Przemysłowym Ruda
Śląska–Świętochłowice. Naszym celem jest
zdjąć z szos i dróg jak najwięcej ładunków,
dowieźć je koleją możliwie najbliżej odbiorców, do samochodowych baz logistycznych. Współpracujemy z dużą niemiecką
firmą przewozową Band und Hafen obsługującą m.in. koncern RAG. Oni dojeżdżają
do granicy od swojej strony – my od swojej. Integracja Polski z UE tworzy się i na
tej płaszczyźnie Myślimy także o kierunku wschodnim, ale to już bardziej dalekosiężne i wymagające ogromnych nakładów
zamierzenia.
- Dziękuję za rozmowę.
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– W jaki sposób akcesja Polski do
Unii Europejskiej, a co za tym idzie – możliwość korzystania z funduszy strukturalnych, wpłynęła na rozwój miasta? Czy Bieruń ma już jakieś doświadczenia ze współpracy z Unią?
– Nie będę
odkrywczy
powiem,
jeśli
zaniedbaże
nia w budowie
infrastruktury w większości miejscowości Śląska były
„wiekowe”. Ta
sytuacja również w Bieruwymaganiu
ła radykalnych
działań , co w głównej mierze sprowadzało
się do maksymalizacji wydatków inwestycyjnych. I ten trend jest w Bieruniu utrzymywany
od 1991 r., tj. od chwili usamodzielnienia się
Bierunia jako niezależnego podmiotu samorządowego (od 1975 do 1991 Bieruń był włączony w struktury miasta Tychy). Ze środków
zewnętrznych korzystamy od lat, najpierw
były to środki z banku światowego. Ze środ-

Stąd nasze ciągłe interwencje w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i u innych
Zarządców dróg. Podobne w skali są problemy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym czy brak regulacji prawnych dotyczących
pomocy uczniom szkół gminnych (brak aktów
wykonawczych). Są to problemy bardzo istotne, przykładów można by wskazać znacznie
więcej, jak chociażby obciążenia gmin nowymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej, przy nie zawsze pełnym zabezpieczeniu finansowym. Podobne w skali to problemy
związane z bezrobociem, mimo że procentowo jest jednym z niższych w regionie (poniżej 10 proc.) działamy intensywnie na rzecz
pozyskania nowych inwestorów. Te działania
to nowe firmy Control Johson, Unitrans, All
American, rozwój DANONE, czy nowi inwestorzy na przygotowywanym 80-hektarowym
terenie przemysłowym.
– Dbałość o stan środowiska jest dla
Unii Europejskiej sprawą priorytetową.
Czy Bieruń również stawia na ekologię?
W jakim wymiarze? Jakie problemy już
zostały rozwiązane, a jakie jeszcze czekają
na pozytywny finał?
– Słusznie Pani zauważyła, dbałość
o stan środowiska jest priorytetem również
w działaniach naszego lokanego samorzą-

su przy ciągach komunikacyjnych .
– Jakie zmiany, z punktu widzenia gmin górniczych – jaką jest Bieruń
– powinny zostać wprowadzone do prawa geologicznego i górniczego? Jaka jest
Pańska wizja symbiozy władz samorządowych gmin górniczych z przedsiębiorstwami tej branży?
– Bieruń, jako gmina górnicza, górnictwa węgla kamiennego, boryka się z wieloma bieżącymi problemami wynikającymi
z prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę górniczego. Są to przede wszystkim
ciągle powstające szkody górnicze zarówno w obiektach prywatnych, jak i gminnych.
Obecna ustawa prawo geologiczno-górnicze
reguluje sprawę dochodzenia roszczeń w
stosunku do przedsiębiorcy, niemniej jednak
są to procesy długotrwałe i niejednokrotnie
utrudniające w sposób znaczący normalne
życie mieszkańcom. Proponowane zmiany
w prawie geologiczno-górniczym, a dotyczące opłaty eksploatacyjnej powinny zawierać
możliwość dochodzenia i weryfikacji opłaty
naliczanej przez przedsiębiorcę. Obecne prawo nie daje takiej możliwości gminom.
Drugim znaczącym problemem dla gmin
górniczych jest utrata ważności planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych

W amerykańskim tempie
Z LUDWIKIEM JAGODĄ – burmistrzem Bierunia – rozmawia Maria Leżucha
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ków przedakcesyjnych w ramach funduszu
Phare, czy ostatnio z unijnych przeznaczonych na rewitalizacje zdegradowanych terenów. Korzystamy również z „Funduszu dla
Śląska” szczególnie pomocnym przy finansowaniu inwestycji związanych z utylizacją
ścieków. Ze środków pozyskanych w ramach
ZPORR chcemy finansować modernizację
ciągów komunikacyjnych. Doświadczenia
mamy pozytywne. Dobrze opracowana strategia rozwoju miasta, posiadane opracowania dokumentacyjne, zespół dobrze przygotowanych pracowników gwarantuje sukces
w pozyskaniu środków i tym samym realizację oczekiwanych projektów.
Mogę powiedzieć, że Bieruń
przeżywa intensywny rozwój
porównywalny do tego z lat
1922–1935, tak znaczącego
w historii miasta.
– Z jakimi problemami
borykają się dzisiaj władze
Bierunia.
samorządowe
Które z nich należą do najtrudniejszych?
– Zadania poszczególnych struktur samorządowych są ściśle określone, te
przypisane gminie są zazwygorzej,
czaj realizowane,
gdy są to zadania innych
struktur a rzutują na życie
w mieście. Mam na myśli
problemy związane z niedoinwestowaniem sieci dróg
ponad lokalnych. Zarówno
droga krajowa DK 44, jak i drogi wojewódzkie
są przeciążone i zapchane. Analizy wskazują
obciążenia wielokrotnie przekraczające obowiązujące normy skutkiem czego zagrożenie bezpieczeństwa, wzrost liczby wypadków,
hałas są sprawami wymagającymi pierwszoplanowego załatwienia. Gmina może pomóc,
ale nie może ponosić ogromnych nakładów.

du. Obszar bardzo szeroki, ale i efekty niezaprzeczalne. Jesteśmy w Bieruniu na finiszu
w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej. Gmina wybudowała 2 oczyszczalnie
ścieków , trzecią przejęła z KWK „Piast” – jest
przygotowana do przyjęcia ścieków komunalnych z terenu całego miasta. Mamy nadzieję zakończyć realizacje sieci w najbliższych
latach. Bieruń jest miejscowością w większości zabudowaną domami jednorodzinnymi, od
5 lat pomagamy właścicielom w wymianach
kotłowni na ekologiczne w ramach dopłat
z Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych (zmodernizowano 450 kotłowni), a od

2004 r. prowadzimy wspólnie z WFOŚiGW
program ograniczenia niskiej emisji polegający na modernizacji 600 kotłowni przyjmowany
przez mieszkańców z powodzeniem i zadowoleniem . Już musimy myśleć o następnej
edycji. Obiekty gminne (szkoły, OSP, Domy
Kultury) wszystkie mają już kotłownie ekologiczne . Rozwiązania wymaga problem hała-

przed 1995 r. Wiążący obecnie gminy górnicze wymóg wykonania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określony w art. 53 znacząco
utrudnia prowadzenie prac inwestycyjnych w
mieście. Rozwiązanie tego problemu wymaga wprowadzenia zmian bądź w ustawie prawo geologiczno-górnicze, bądź w ustawie o
zagospodarowaniu przestrzennym.
Gmina od początku odzyskania swojej
samodzielności, wspólnie z kopalnią „Piast”,
jak i „Ziemowit”, a we wcześniejszym okresie
również z ówczesną kopalnią „Czeczott”, starała się włączyć kopalnie w życie miasta i jego
mieszkańców. Wyjaśnianie
pilnych spraw i wzajemne
zrozumienie umożliwiło rozwiązanie kilku naglących problemów jak choćby przejęcie
oczyszczalni ścieków przy
kopalni „Piast” o czym wspomniałem już wcześniej, budowę kładki dla pieszych nad
Parku
torami kolejowymi,
Rekreacyjnego „Paciorkowce”, czy też budowę nowej
nawierzchni drogi łączącej drogę krajową z punktem załadunku węgla. Ten
problem, problem uciążliwego transportu węgla nadal
wymaga rozwiązania w mieście. To zaledwie kilka przytoczonych przykładów . Kopalnia to również miejsca pracy
o czym nie można zapominać. Radni Bierunia są świadomi, że węgla
nie da się przenieść w inne rejony kraju, stąd
dążenia do ułożenia wzajemnych powiązań
po partnersku. Tak działamy i myślę, że przynosi to pozytywne efekty.
– Dziękuję za rozmowę.
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Wywrzeć wrażenie

Przechadzając się ulicą obcego miasta, mijamy ludzi, ale coś sprawia,
że to właśnie tego jednego pytamy o drogę do dworca autobusowego
lub kolejowego, o najbliższy przystanek tramwajowy. To proste, pytamy
osobę, która wydaje nam się na tyle sympatyczna, że nam nie odburknie
niegrzecznie, że w tym mieście mieszka, i która zna połączenia komunikacji
publicznej (zawodowy kierowca i prezes dużej firmy nie wiedzą, gdzie znajduje się najbliższy
przystanek tramwajowy, prawda?). Jak rozróżniamy osoby przydatne nam, wiarygodne od
tych, w danej sytuacji nieprzydatnych?
Po pierwsze:
Wiarygodne są osoby podobne do
nas
(jeśli oczywiście my uważamy się za
osoby godne zaufania). Bardziej lubimy ludzi podobnych do nas niż zupełnie różnych, bo lepiej się z nimi porozumiewamy. Jeśli przyjrzymy się naszym
przyjaciołom, to może się okazać, że
osoby puszyste przyjaźnią się z osobami puszystymi, okularnicy z okularnikami, rudzi z rudymi. Ale podobieństwo może dotyczyć także charakterów
( spokojni ze spokojnymi, ekstrawertycy z ekstrawertykami) lub zainteresowań (mamy „przyjaciół z boiska”, kolegów wędkarzy, brydżystów, żeglarzy,
alpinistów itp.).
Po drugie:
Za wiarygodne uznajemy osoby, które długo (dobrze) znamy:
Jeżeli na ulicy spotykamy osoby znajome (lub co jest trochę „dziwne” osoby podobne do naszych dobrych znajomych), to zdecydowanie chętniej im wierzymy, bo je po prostu bardziej lubimy
niż te, które widzimy po raz pierwszy.
W końcu nasi przyjaciele to też osoby,
z którymi przebywaliśmy dłuższy czas;
czy to w szkole, czy na studiach, czy w
pracy. Rzadko się zdarza, że przyjaźnimy się z kimś od 30 lat, kogo widzieliśmy przez pół godziny w czasie postoju w trakcie obozu wędrownego, czy w
trakcie nudnej podróży pociągiem. Ale
to też czasami się zdarza.
Po trzecie:
Bardziej wierzymy ludziom sympatycznym, uśmiechniętym, otwartym,
zadbanym:
I nie chodzi tu tylko o urodę i figurę, ale
o tzw. ogólne wrażenie. Sympatycznym
i zadbanym można być w każdym wieku
i z każdą figurą. Można mówić tu o tzw.
zjawisku aureoli jeżeli ktoś jest zadbany i sympatyczny musi być wiarygodny,
uczciwy, pomocny. Nie wzbudza naszego zaufania ani kloszard, ani przedstawiciel którejś z subkultur młodzieżowych (chyba, że sami do nich należymy).
Po czwarte:
Wierzymy ludziom, których lubimy-

jeśli nie darzymy kogoś sympatią nie
będziemy słuchać jego rad, a jeśli już
coś będzie mówił i tak to sprawdzimy
jeszcze w innych źródłach. Swoją sympatią obdarzamy zazwyczaj (oprócz
powyżej wymienionych), ludzi, którzy
nam coś dają. Może to być czas, który
poświęcają na wysłuchanie nas, może
dobra rada i zrozumienie, ale czasem
może to być komplement, podbudowanie naszego ego, czasem drobny
prezent. W takich przypadkach działa zasada wzajemności. Czujemy się
trochę zobowiązani do odwzajemniania zachowań. Jeśli ktoś nas lubi, to
my też powinniśmy, jeśli ktoś nam coś
dał, to my też powinniśmy się zrewanżować. Jeśli usłyszymy miły komplement, to nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że jest on powiedziany po to,
aby za chwilę nasz rozmówca poprosił
nas o wykonanie dodatkowej pracy, to i
tak on zadziała. Chętniej ją wykonamy,
niż gdyby prośba nie była poprzedzona
tym komplementem. Jednak to działa
tylko pod jednym warunkiem; komplement musi być prawdziwy. Wszelkiego
typu fałszywe sformułowania są szybko intuicyjnie wyłapywane i powodują
podejrzliwość.
Po piąte:
Za wiarygodne uznajemy osoby,
które w danej sytuacji wpisują się
w nasze wyobrażenie o wiarygodności. Jeśli więc szukamy klubu młodzieżowego, spokojnie miniemy osoby
po 40 roku życia, a zapytamy te, które
zignorujemy szukając filharmonii. Jeśli
szukamy pracownika na stanowisko
menedżerskie – za mało wiarygodne
uznamy artystyczne dusze i zwariowane nastolatki, ale jeśli będziemy badać
czy nasz nowy produkt, miniaturowy
odtwarzacz MP-3 ma odpowiedni kolor,
to właśnie ich zapytamy o zdanie.
Po szóste:
Bardziej wierzymy osobom, o których inni powiedzą nam, ze są wiarygodni niż takim, o których nic nie
wiemy. Ale to działa w obie strony, jeśli
gdzieś usłyszymy, że ktoś kogoś oszukał, a później go spotykamy, to jesteśmy w stosunku do niego zdecydowa-

nie bardziej ostrożni niż gdybyśmy o
nim nic nie wiedzieli.
Patrząc na kogoś przez kilka
sekund, poza jego wiarygodnością oceniamy jeszcze jego energiczność, która mówi nam o gotowości danej osoby do podjęcia działań. Dlatego rzadko
pytamy o drogę kogoś, kto idzie powoli zagłębiony w swoich myślach, jest
wyraźnie zmęczony, albo zmartwiony.
Te dwie cechy powodują, ze oceniamy kogoś pozytywnie (jako pomocną nam osobę, z którą chcemy rozmawiać), albo negatywnie (wtedy nie
podejmujemy dalszych prób kontaktu).
Ale w naszych kontaktach z innymi ludźmi ważne jest jeszcze coś. Jest
to nasza potrzeba lub konieczność
takich kontaktów.
Jeżeli niczego w mieście nie szukamy, a tylko spacerujemy, nie czujemy
potrzeby bliższego kontaktu z mijającymi nas ludźmi.
Należałoby jeszcze powiedzieć po
czym rozpoznajemy obie te cechy. Gdybyśmy chcieli ująć to krótko – należałoby tu wymienić: wygląd zewnętrzny (jakość, kolor, styl ubioru), mimika (uśmiech, ciepło w oczach), gesty
(gesty otwartości, brak agresji) i postacd. na str. 22
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Wywrzeć
wrażenie

wa (wyprostowana, asertywna, sugerująca autorytet i gotowość do podjęcia działań). W sytuacjach biznesowych
należałoby jeszcze dodać zewnętrzne oznaki statusu, do których zaliczamy oprócz samochodu (z kierowcą lub
bez) i wyglądu biura (siedziby firmy)
także takie drobiazgi jak pióro, kalendarz, teczka, telefon i uwaga ... kulturę
porozumiewania się i kulturę osobistą
(wraz ze znajomością zasad dobrego
wychowania)
Wszystko to, o czym piszę znajduje swoje odzwierciedlenie w naszych
codziennych kontaktach biznesowych.
Potrzeba kontaktowania się z innymi
uzależniona jest od naszych potrzeb
(sprzedania produkcji, nabycia surowców, kooperacji itp.)
Warto też odpowiedzieć sobie na
pytanie, jaki wpływ na podejmowane przez nas decyzje ma sama atrakcyjność oferty, a jaki dobre kontakty
interpersonalne z osobami, które nam
te oferty przedstawiają? Jeżeli uznamy, że jednak to nie tylko suche liczby
sprawiają, że dana oferta wydaje nam
się atrakcyjna, to może tak jest dobrze?
Podejmujemy bowiem decyzje długoterminowe, a zdecydowanie lepiej nam
się współpracuje z przyjaciółmi, niż
z osobami obojętnymi lub co gorsza
„wrogami”.
Spójrzmy na te mechanizmy jeszcze inaczej. Jeśli to działa w ten sposób, to może warto zainwestować w
siebie (kupując odpowiednie książki
lub idąc na szkolenia) i poprawić swoje umiejętności społeczne po to, żeby
efektywniej, skuteczniej kontaktować
się z innymi ludźmi? Wierzcie mi, to się
w sposób prosty przekłada na nasze
wyniki finansowe.
Od menedżera na różnych szczeblach wymagane są różne kompetencje, ale niezależnie od poziomu zarządzania każdy menedżer musi mieć
wysoko rozwinięte umiejętności
społeczne, a najważniejszą z nich jest
komunikatywność, czyli m.in. umiejętność rozmawiania z podwładnymi i
przełożonymi, umiejętność motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów, znajomość technik negocjacyjnych itp.
Wywieranie odpowiedniego wrażenia jest jednym z elementów komunikacji pozawerbalnej, która jest najważniejszą częścią komunikacji interpersonalnej. Ale ten temat rozwiniemy już w
następnym spotkaniu.
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WAŻNE DLA SAMORZĄDÓW

Informatyka w
System Zarządzania Jakością

W wyniku przemian ustrojowych, jakie
zaszły w Polsce, gminy uzyskały dużą swobodę w decydowaniu o wyborze drogi rozwojowej, ale stały się tym samym zależne od
warunków otoczenia i mechanizmów gospodarki rynkowej. Ta sytuacja wymaga od kierownictwa Urzędu i pracowników nowych
umiejętności myślenia i działania, które to
powinny mieć swoje odzwierciedlenie w stałym poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
w różnych dziedzinach życia, ale przede
wszystkim w organizacji i zarządzaniu. Proces ten wydaje się być najważniejszym, gdyż
stanowi o powodzeniu każdej organizacji we
właściwym wypełnieniu jej funkcji. Dążeniem kierownictwa jest, aby Urząd nie działał tylko w zakresie kodeksowego wypełniania obowiązków, ale również przy tym spełniał potrzeby i oczekiwania klienta. Urząd
jako organizacja posiada nowoczesną, uporządkowaną strukturę organizacyjną, nastawioną na realizację celów i efektywną pracę. Utworzył Zespół Obsługi Klienta, wprowadził standardy obsługi klienta oraz określił

procedury postępowania. Posiada także stanowisko ds. informacji, uczestniczy w wystawach, targach, wydaje katalogi, różne periodyki. Wprowadził zasadę cotygodniowych
konferencji prasowych, posiada własną stronę internetową oraz BIP.
W styczniu 2000r. postanowiono o wdrożeniu w Urzędzie Miejskim Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO
9001 : 2000 (zapis protokółu z 5.01.2000r.
78/2000), a 5 czerwca 2001 r. Urząd uzyskał Certyfikat Systemu Jakości. Kierownictwo Urzędu, po konsultacjach z pracownikami uznało, że poprawi to w zdecydowanym
stopniu funkcjonowanie organizacji oraz jego
wiarygodność w oczach naszych mieszkańców oraz przyszłych inwestorów. Kierownictwo uznało również, że wprowadzany w sposób ciągły i modyfikowany do potrzeb System Zarządzania Jakością ograniczy obciążenie kierownictwa tzw. ciągłą koordynację
na rzecz działań istotniejszych dla mieszkańców, a związanych z funkcjonowaniem
miasta.

PIÓRKIEM TOMASZA RZESZUTKA
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- DOSKONALMY SWĄ PRACĘ

urzędzie(3)
Urząd ustanowił, wdrożył i ustawicznie doskonali System Zarządzania Jakości, który obejmuje zadania własne, zlecone i powierzone w zakresie ustawowym.
Informację o ustanowionym systemie upowszechnił wśród wszystkich pracowników,
we wszystkich strukturach urzędu. Szczególnej staranności dochował w procesie
komunikacji polityki jakości, nakierowanej
na dostarczanie usług dążących do zwiększenia zadowolenia klientów, przy zachowaniu wymagań norm ustawowych (prawnych) oraz ustawicznego dążenia do doskonalenia ustanowionego systemu. Wdrożony System Zarządzania Jakością Urząd
ustanowił w sposób, który winien zagwarantować jego ciągłość w czasie, pomimo
możliwych zmian w polityce jakości jak i jej
celów. System podlega okresowym przeglądom i auditom wewnętrznym mającym służyć stałemu jego doskonaleniu nakierowanemu na zwiększenie zadowolenia klientów
zewnętrznych jak i wewnętrznych. Urząd
zidentyfikował procesy Systemu Zarządzania Jakością, które podzielił na następujące grupy:
– Procesy główne – obejmujące zadania, które Urząd musi realizować z
mocy prawa.
– Procesy operacyjne – będące elementami procesów głównych, bezpośrednio związane z realizacją usługi.
– Procesy wspomagające – zabezpieczające niezbędne zasoby i zarządzanie systemem jakością, pośrednio związane z realizacją usługi.
Wprowadzenie do teorii i praktyki
logistyki administracji samorządowej
Rozwiązania w obszarze logistyki w
zastosowaniu do administracji samorządowej odnoszą się do trzech jej aspektów:
1. Istoty logistyki.
2. Zarządzania logistycznego.
3. Systemu logistycznego.
W ujęciu teoretycznym logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie,
zarówno w aspekcie czasu jak i przestrzeni, przebiegiem procesów realnych, których organizacja jest uczestnikiem, w celu
efektywnego osiągania celów. Tak sformułowana definicja logistyki ukazuje wspólne
obszary między funkcjami jednostki samorządowej, a ideowymi założeniami logistyki (silne akcentowanie efektywnego osiągania celów).
Zauważyć należy, ze w organizacji o
charakterze administracyjnym szczególna rola przypada planowaniu,
które wymaga
intensywnego
rozwoju. Oznacza to, że działania na poziomie planowania
powinny zmierzać do powiązania procesów
o charakterze
logistycznym z

Kodeksem Postępowania
Administracyjnego, który
wyznacza czas w postaci terminów postępowania administracyjnego, a z
drugiej strony doskonalić formę świadczenia usług dla mieszkańca terenu objętego
wspólnotą terytorialną.
Przepływ materiału i produktów w instytucjach samorządowych zachodzi w sposób podobny jak w innych organizacjach.
Dotyczy on zaopatrzenia i dystrybucji sfery
materialnej: materiały kancelaryjne, materiały gwarantujące pewność działania podstawowego sprzętu (meble, zestawy komputerowe, pojazdy mechaniczne, itp.). Jest
jeszcze drugi aspekt zaopatrzenia - dostarczenie klientowi administracji, czyli mieszkańcom danej wspólnoty - w sprawny, pewny sposób wytworu organizacji administracyjnej. Najczęściej jest to decyzja, postanowienie lub zaświadczenie.
Odpowiadające im informacje, umożliwiające optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw to przede wszystkim funkcjonowanie procedur gwarantujących sprawne
zarządzanie dostawami, jak i informacją.
Służą temu elektroniczne nośniki informacji, które pozwalają na wysoką sprawność
działania, kontroling gospodarki magazynowej, elektroniczną wymianę danych – kompleksowe oprogramowanie komputerowe
dotyczące budżetowania, kadr, znajomości prawa, itp.
Podobnie jak w zastosowaniach logistyki w przedsiębiorstwach w odniesieniu
do Urzędu można wyodrębnić trzy fazy
logistyki:
– zaopatrzenia,
– świadczenia usług (występują procesy),
– dystrybucji.
Prawidłowe funkcjonowanie jednostki
samorządu terytorialnego wymaga sprawnego systemu zaopatrzenia, który zapewni
terminowe zasilanie we wszelkie niezbędne atrybuty materialne: materiały i produkty, ale również zapewnienie rzetelnej informacji.
Na poziomie świadczenia usług przez
Urząd można zauważyć pewien ich wymiar
procesowy, a nawet technologiczny, który
jest związany i uzależniony np. materiałowo, informacyjnie od fazy zaopatrzenia.
Dystrybucja odnosi się do dwóch
obszarów funkcjonowania Urzędu: dostarczenie określonych informacji – kanały
dystrybucyjne (internet) oraz organizacja
systemu dostępności obywateli do usług
świadczonych przez Urząd.
Omówione powyżej fazowe ujęcie logistyki identyfikuje kierunki działań w zakresie zarządzania logistycznego.
Specyficzny klimat środowiska jednostki
samorządowej wyznacza szczególną rolę
i znaczenie zarządzaniu logistycznemu. W
literaturze poświęconej logistyce przyjmuje się, iż na zarządzanie logistyczne składa się formułowanie strategii, planowanie,
sterowanie i kontrola (odbywających się w
sposób efektywny i minimalizujący globalne koszty) procesów przepływu i magazynowania surowców i materiałów, zapasów, produkcji w toku, wyrobów gotowych
i odpowiednich informacji od punktu pozy-

skania do punktu konsumpcji w celu jak
najlepszego dostosowania się do potrzeb
klienta i ich zaspokojenie. W przypadku
samorządu lokalnego działania składające się na zarządzanie logistyczne określa
misja Urzędu, z której wynika zapewnienie
należytego, sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych gminy, zleconych i powierzonych gminie oraz tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy.
W przytoczonym zakresie ważną rolę
odgrywają następujące aspekty jakościowe działań:
– działania należyte, czyli zgodne z
obowiązującymi normami i prawem stanowionym,
– działania sprawne zapewniające
klientom kompleksową obsługę administracyjną,
– działania fachowe oparte na biegłej
znajomości merytorycznych zagadnień
administracyjnych.
System logistyczny należy zaliczyć do
bardziej złożonych, który definiuje się, jako
„celowo zorganizowane i zintegrowane w
obrębie danego układu gospodarczego przepływy materiału i produktów oraz odpowiadających im informacji, umożliwiających
optymalizację w zarządzaniu łańcuchem
dostaw (m.in. poprzez automatyczną identyfikację towarów, symulację komputerową,
kontroling, elektroniczną wymianę danych
oraz kompleksowy rachunek kosztów).
Tak identyfikowany system należy wiązać z systemem informatycznym którego zadaniem jest stworzenie warunków w
zakresie podejmowania decyzji, jak i przepływu informacji. Dodać trzeba, że silnie akcentowane są wyraźne sprzężenie i
zależności między systemem informatycznym, zarządzaniem logistycznym, systemem logistycznym.
Wnioski, jakie można wysnuć z niniejszego opracowania są następujące:
– Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego umożliwia określenie kierunków zastosowań logistyki w
praktyce.
– Usprawnienie działań w wielu obszarach w tym w logistyce pozwala na
szerokie wykorzystywanie technologii
informatycznej.
– Logistyka integruje procesy, co ma
wpływ na sprawniejsze zarządzanie
organizacją.
– Wykorzystywane w Urzędach systemy informatyczne wspomagają zarządzanie logistyczne.
– Na logistykę w zastosowaniu do urzędów należy patrzeć przez pryzmat systemu logistycznego.
– Działania
w
obszarze
logistyki Urzędu powinno
cechować
dążenie do
rozwiązań
o wymiarze
systemowym.
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Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA

Przyjdziemy wam z pomocą
W czasie, gdy Polska czyni wysiłki, by
pełnoprawnego
wyzwaniu
sprostać
Europejskiej,
Unii
w
członkostwa
niezbędne jest spełnienie wymogu
zarządzania krajem z wykorzystaniem
technologii komunikacji i informacji.
samorządowej
administracji
Polskiej
będzie trudno gospodarnie zapewnić realizację tego wyzwania, nie
zapewniając jednocześnie odpowiedniej jakości usług informatycznych.

Koniecznością chwili jest wprowadzenie w jednostkach samorządowych systemu usług administracyjnych dla petentów realizowanych przez elektroniczne,
interaktywne narzędzia komunikacji i Internet oraz informatyczne systemy wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji administracyjnych. Potrzebny jest prosty,
dostosowany do budżetu jednostki, sposób na zapewnienie dostępności potrzebnej technologii. Realizacja strategii informatycznej opracowanej przez instytucje rządowe jest nie lada wyzwaniem przy ograniczonych budżetach.
Do produktów, o szczególnych walorach funkcjonalnych, należy KSAT2000 Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego.

KSAT2000 opracowano dzięki zastosowaniu najnowszej technologii Oracle. Zadaniem produktu jest wspomaganie całości
procesów administracyjnych – w tym finansowych – realizowanych w jednostkach
administracji samorządowej.
System jest owocem pracy
profesjonalnego zespołu projektantów oraz programistów.
W swojej pracy opierali się oni
na wiedzy, a także doświadczeniach zdobytych przy wielu projektach informatycznych,
realizowanych dla administracji
samorządowej. Do czołowych
użytkowników naszego rozwiązania należy m.in. Urząd Miasta Poznania, uznany „Liderem
Informatyki 2004 r.”. Ten fakt z
pewnością potwierdza wysoką
jakość systemu KSAT2000.
Jedną z najważniejszych
zalet oprogramowania jest
jego wysoki stopień zintegrowania. Dzięki temu unika się
wielokrotnego wprowadzania
tych samych danych w różnych wydziałach, co może prowadzić nie tylko do wydłużenia
czasu obsługi interesanta, ale
przede wszystkim do powsta-
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wania błędów w jego identyfikacji.
Kolejną zaletą rozwiązania jest jego
modułowa budowa. Pozwala to na stopniowe informatyzowanie instytucji, zgodnie z
przyjętym harmonogramem oraz jej możliwościami finansowymi.
COIG SA stworzył również wersję internetową produktu – KSAT2000i, która wymaga jedynie posiadania przeglądarki internetowej po stronie użytkownika końcowego.
Do głównych zalet systemu KSAT2000
można zaliczyć:
– Usprawnienie pracy oraz obniżenie
kosztów jednostki terytorialnej,
– Pełne pokrycie całego obszaru działalności urzędu,
– Wspomaganie realizacji procedur ISO
serii 9000,
– Skrócenie czasu realizacji poszczególnych operacji,
– Najlepsze z dostępnych na rynku
wsparcie techniczne dla użytkowników
systemu,
– Szczegółowa dokumentacja i optymalizacja zachodzących procesów,
– Pełna automatyzacja wymiany danych
pomiędzy modułami,
– Możliwość pełnego wdrożenia systemu, bądź integracja tylko poszczególnych modułów z już istniejącymi w urzę-

dzie aplikacjami.
Bardzo ważnym elementem wspomagania działalności Urzędu i poprawy obsługi petenta jest elektroniczny obieg dokumentów. Kancelarie większości Urzędów
przyjmują dziennie dziesiątki, a nawet setki pism: podania mieszkańców, pisma urzędowe, pisma od przedsiębiorców. Każde z
nich rodzi różnorakie skutki prawne bądź
finansowe. Procedury przepływu informacji, a także sposoby delegowania uprawnień pracowników mają znaczący wpływ
na bieg spraw związanych z otrzymywanymi dokumentami.
Elementem kluczowym przy budowie
e-Urzędu jest system Mdok.

Mdok to system obsługi spraw i dokumentów, pracujący w środowisku sieciowym, którego zadaniem jest wspomaganie
procesu wymiany dokumentów pomiędzy
poszczególnymi komórkami Urzędu, zarządzenie realizacją spraw, a także usprawniający komunikację na linii Urząd–Petent.
Mdok posiada wbudowane narzędzie
umożliwiające implementację norm i procedur obowiązujących w Urzędzie, w tym także norm ISO
9001:2000.
System Mdok współpracuje z portalem internetowym,
za pomocą, którego – przy
wykorzystaniu podpisu elektronicznego – możliwe jest
bezpośrednie składanie wniosków i pism do Urzędu przez
Petentów.
stanomoże
Mdok
wić część Zintegrowanego Systemu Informatycznego KSAT2000 i wykorzystywać dane zawarte w takich
modułach jak: Ewidencja Ludności, Centralna Kartoteka
Kontrahentów, czy Repozytorium Systemu, lub pracować
jako autonomiczna aplikacja
powiązana opcjonalnie z Biuletynem Informacji Publicznej
lub Portalem Urzędu.
Bartłomiej Ryń

POLSKA FIRMA W UE – CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
– Górnictwo Podziemne z racji
głębokiej ingerencji w środowisko
przyrodnicze ze wszystkimi jej skutkami, jest dziedziną, w której troska
o bezpieczeństwo pracy ludzi ma
szczególne znaczenie. Jak ocenia
Pan obecnie stan bezpieczeństwa
w polskich kopalniach, także na tle
zakładów wydobywczych działających w Europie i na świecie?
– Bezpieczeństwo pracy załóg górniczych, maszyn i urządzeń technicznych, a zwłaszcza ochrona zdrowia i

go upoważnionego przez państwowy nadzór górniczy do wykonywania
badań specjalistycznych i ekspertyz.
Centrum posiada najszerszy w kraju
zakres uprawnień i to zarówno w sferze badań zagrożeń naturalnych, jak i
rzeczoznawczych ocen urządzeń technicznych, w tym wyciągów szybowych
i ich elementów, urządzeń transportowych, ciśnieniowych i budowy przeciwwybuchowej.
Wymaga to szczególnych kompetencji, rzetelności i bezstronności w
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teczne i sprawniejsze hamulce tarczowe, nowoczesne komputerowe systemy sterowania i diagnostyki, zasilanie
z bardzo oszczędnych i sprawnych systemów przekształtnikowych.

Obiecujące perspektywy
Z ZYGMUNTEM FOLTĄ – Prezesem Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
– rozmawia Maria Leżucha

środowiska zajmuje ważne miejsce w
polskim systemie prawnym i podlega
szczególnej ochronie Państwa. Krajowy system zapewnienia tego bezpieczeństwa jest stale doskonalony, a w
procesie dostosowywania do wymagań Unii Europejskiej uzupełniany o
dyrektywy oraz normy europejskie. W
procesie tym, aktywnie uczestniczą
naczelne organy władzy, administracji
i nadzoru państwowego.
Zagrożenia bezpieczeństwa pracy
w górnictwie powodowane są zarówno przez: czynniki naturalne, takie jak:
ruchy górotworu, wyrzuty skał, wybuchy pyłu węglowego, metanu, pożary zrobów, wtargnięcia mas wody, jak
też czynniki wynikające z eksploatacji
urządzeń technicznych, potencjalnie
niebezpiecznych, zwłaszcza przy dużej
koncentracji tych urządzeń, co ma
miejsce w zakładach wydobywczych.
Ograniczanie wpływu tych zagrożeń
dokonywane jest przez stałe monitorowanie zjawisk, a także urządzeń, które je powodują. Warunki i rygory tego
monitoringu określa prawo geologiczne i górnicze, zaś nadzór i kontrolę nad
ruchem zakładów górniczych sprawują
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
oraz dyrektorzy okręgowych i specjalistycznych urzędów górniczych.
Misją naszej Firmy jest wykonawcze spełnianie obowiązków rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górnicze-

formułowaniu ocen, opinii i wniosków.
Potwierdza to posiadany przez nas
Certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka kontrolująca.
O d n o się
sząc
– przy tych
uwarunkowaniach – do
ogólnej oceny systemu
bezpieczeń stwa w polskim górnictwie, mogę
powiedzieć, że spełnia on najwyższe
światowe standardy i wiele państw
ucząc się od nas, uznaje go jako wzorcowy. Reszta zależy od ludzi, ich kompetencji i odpowiedzialności.
– Przez całe dziesięciolecia
nasze górnictwo uznawane było za
jedno z najlepszych technicznie i
technologicznie w świecie. Czy te
opinie były prawdziwe i jaki jest
obecnie stan w tej dziedzinie?
– Uważam, że tak. Każdy fragment
ciągu technologicznego służącego dla
pozyskania węgla może być powodem
do uzasadnionej satysfakcji. W polskim
górnictwie pracują kombajny ścianowe
przodujących firm światowych, a produkty naszych fabryk maszyn górniczych prezentują dziś bardzo wysoki
poziom techniczny. Obudowy zmechanizowane polskiej produkcji – to światowy standard. Mamy znakomite rozwiązania systemu transportu: kolejki podwieszane, spągowe, odstawa urobku
– taśmociągi. W przypadku wyciągów
szybowych spotyka się eksploatowane
jeszcze urządzenia z początku XX wieku, ale zdecydowana większość urządzeń pochodzi z lat 70. Wiele z nich
zmodernizowano, wyposażając w sku-

– W jaki sposób proces restrukturyzacji przemysłu wydobywczego wpływa na zainteresowanie usługami placówki, którą Pan kieruje?
Czy jest ono związane z dążeniem
wyłącznie do zwiększenia konkurencyjności kopalń i ich efektywności ekonomicznej, czy też dotyka
sfer związanych także z socjalnymi
aspektami pracy?
górnictwa
Restrukturyzacja
–
zmierza do poprawy wyników ekonomicznych branży, a to osiągane jest
wydobycia.
koncentrację
poprzez
Zmniejszeniu ulegnie z pewnością liczba obiektów, które dzisiaj podlegają

badaniom rzeczoznawczym. W niezbyt
odległej perspektywie bardzo prawdopodobny może stać się znaczący eksport naszych usług. Już dziś obecni
jesteśmy w kilku krajach europejskich,
a nawet w Chile czy w Singapurze.
Otwiera się ponadto obszar działalności związanej z rekultywacją terenów objętych wcześniej eksploatacją
górniczą, dostosowywaniem nieczyncd. na str. 26
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cd. ze str. 25

nych dziś obiektów infrastruktury górniczej do nowych funkcji w tym socjalnych i kulturalnych.
– Wśród partnerów Centrum
Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego są nie tylko podmioty związane z górnictwem podziemnym. Czy
świadczy to o dywersyfikacji działalności Centrum i czy wiąże się z
rozszerzaniem jego usług na inne
dziedziny gospodarki?
– Firma jest nie tylko rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego.
Posiadamy szereg innych uprawnień
i upoważnień. M.in. nasze laboratorium badań niszczących i nieniszczących posiada uznanie II stopnia Urzędu Dozoru Technicznego. Transportowy Dozór Techniczny uprawnił nas do
badań i napraw układów kolejek linowych, wyciągów narciarskich Nasze
chemicznych
analiz
laboratorium
posiada certyfikat akredytacji PCA w
zakresie badań środowiska naturalnego, środowiska pracy, paliw i środków
smarnych oraz upoważnienie Państwo-

wego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do badań środowiska pracy.
Wszystko to pozwala nam wykonywać
badania specjalistyczne dla firm spoza
sektora górniczego, Bardzo dynamicznie rozszerzamy akredytowane pomiary pól elektromagnetycznych, zwłaszcza dla operatorów sieci komórkowych.
Te kierunki będziemy rozwijali.
– Przed i po akcesji Polski do
Unii Europejskiej wielkie znaczenie ma troska o ochronę środowiska
naturalnego i rewilitalizację zdegradowanych przez górnictwo terenów.
Jaką rolę do spełnienia ma w tym
procesie Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego?
– Na pewno coraz większą. Już
teraz podejmujemy liczne opracowania raportów oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie pozwolenia: wodnoprawnego, na emisję pyłów
lub gazów do powietrza, na wytwarzanie odpadów. Opracowaliśmy i zgłosiliśmy do konkursu na najlepszy projekt „Program zagospodarowania terenów zdegradowanych ruchem zakładu
górniczego KWK Piast”. Dla kilkunastu
firm skutecznie opracowaliśmy wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowa-

nego. Posiadamy akredytację Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
do świadczenia usług doradczych w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii
Europejskiej - oddziaływania inwestycji
na środowisko.
– Dziękuję za rozmowę.

ISTOTA I FUNKCJE PUBLIC RELATIONS
cd. ze str. 13

O kim cicho...
niezależnie od chęci i woli zainteresowanych, nie zawsze też odzwierciedla rzeczywistość.
Każda firma świadomie lub nieświadomie wytwarza pewien obraz – mniej
lub bardziej korzystny. Poznanie mocnych i słabych stron tego obrazu umożliwia podjęcie działań mających na celu
uwypuklenie cech pozytywnych, wyeliminowanie negatywnych lub całkowitą
zmianę wizerunku.
Pozytywny wizerunek pozwala m.in.
na: różnicowanie produktów, marek i
przedsiębiorstw, tworzenie więzi z klientami, budowanie zaufania do firmy.
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Z uwagi na mnogość definicji określających wizerunek można wyróżnić szereg
jego rodzajów.
– Wizerunek marki/produktu (z ang.
brand image) – sposób postrzegania
określonej marki na tle innych. Przedsiębiorstwo może np. sprzedawać swoje
produkty pod jedną marką lub stosować
strategię wielomarkową
– Wizerunek grupy produktów (z ang.
product image) – wyobrażenie o całej
grupie dóbr. Pozytywny wizerunek mają
np. produkty ekologiczne.
– Wizerunek firmy/przedsiębiorstwa
(z ang. company’s image) – sposób,
w jaki ludzie postrzegają daną firmę
we wszystkich aspektach jej działania.
Pożądany wizerunek może np. oznaczać nowoczesne przedsiębiorstwo, zatrudniające wykształconych i dynapracowników,
micznych
nowoczewytwarzające
sne produkty, wrażliwe na
zagadnienia ekologii.
– Wizerunek organizacji z ang. corporate image)
– sposób, w jaki firma jest
oceniana ze względu na
swe powiązania z otoczeniem, jako członek pewnej społeczności. Dobry
wizerunek oznacza w tym
wypadku przyjazne kontakty ze społecznością
lokalną, działalność społecznie użyteczną itp.

Wizerunek ten jest często utożsamiany
z wizerunkiem firmy. Wizerunek organizacji rozumiany bywa także jako wizerunek powiązanych między sobą przedsiębiorstw (np. kapitałowo).
– Wizerunek oferty marketingowej
(z ang. marketing image) – sposób, w jaki
ludzie postrzegają jakość działań marketingowych danej firmy. Jeżeli wizerunek
jest pozytywny – konsumenci wierzą, że
z firmą. Pozyzyskają na kontaktach
tywny wizerunek może w tym przypadku
oznaczać np. dobrą jakość oferowanych
produktów, rozsądne ceny itp.
– Wizerunek branży (z ang. branch
image) – wyobrażenie o wszystkich
przedsiębiorstwach działających w danej
branży, np. wizerunek biur podróży.
Wszystkie rodzaje wizerunków wzajemnie na siebie wpływają. Wizerunek
produktu nie jest samodzielnym tworem, znaczna jego część jest kształtowana przez obraz firmy. Z drugiej strony wyobrażenie o firmie w dużym stopniu
zależy od wizerunku produktu
Każda firma świadomie lub nieświadomie wytwarza pewien obraz - mniej lub
bardziej korzystny. Poznanie mocnych
i słabych stron tego obrazu umożliwia
podjęcie działań mających na celu uwypuklenie cech pozytywnych, wyeliminowanie negatywnych lub całkowitą zmianę wizerunku.
Cdn.

Tomasz Koźmin

PONAD MATERIĄ – NIE TAK CAŁKIEM

Oczy szeroko otwarte
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W świecie konsumpcji i pogoni za dobrami materialnymi zapominamy czasem
podnieść do góry głowę, by dostrzec piękno otaczającej nas architektury.
Niejednokrotnie pędząc ulicami, goniąc uciekający czas nie dostrzegamy
miejsc, w których ten czas się zatrzymał. Te cegły, omszałe fragmenty ścian,
dzwony zastygłe w bezruchu, spojrzenia wolut gzymsów, sylwety budynków
pamiętających stare dzieje – stoją za naszymi plecami pytając: A pamiętacie?
Sosnowiec – miasto, w którym miniony czas nie tylko mieni się barwami przebrzmiałych kultur: rosyjskiej, żydowskiej,
polskiej, zaklętych w murach budynków i
stylach architektonicznych, ale żywy jest
także w duszach jego mieszkańców.
Idźmy więc ulicami tego miasta. Niedaleko dworca głównego – perły stylu
carskiego, neoklasycystycznej budowli, jakimi upstrzone są szlaki kolejowe
dawnej Kongresówki – natknijmy się
na Zamek Sielecki, o którym pierwsze
wzmianki pochodzą z 1403 roku. Dziś
ma w nim siedzibę centrum sztuki.
W takich miejscach znakomicie czują się Katarzyna Dzienniak i Krystyna
Białkiewicz, właścicielki Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki, które już od 15
lat pracują w Sosnowcu z pasją odnawiając elewacje i ich fragmenty, sztukaterie, ratują stare obrazy wiszące w
kościołach, z sukcesami tropią pod ich
tynkami stare polichromie. Tak odżywają
zapomniane fragmenty miasta. Z ciemnych plam płócien wyłaniają się postaci jasne, znowu pełne życia. To swoiste
zaproszenie do salonu piękności.
Nie może być tak, by szewc bez
butów chodził. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki mieści się w pałacyku – jedynym klasycystycznym obiekcie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, który na początku lat 70. ubiegłego wieku państwo odnowiło i ulokowało w nim Okręgową Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Transformacja
ustrojowa wymiotła dotychczasowych
użytkowników, a koło pałacyku zaczęli się kręcić „przedsiębiorcy” z pomysłami na lokale rozrywkowe. Na szczęście w Muzeum znaleźli się ludzie, którzy nie ulegli tym pokusom i zdecydowali

o przekazaniu obiektu Katarzynie Dzienniak i Krystynie Białkiewicz, zajmującym
się już wcześniej konserwacją zabytków
i dzieł sztuki. W ten sposób zachowano ciągłość społecznie użytecznej działalności w tym miejscu. Nie od rzeczy
jest wspomnieć, że życzliwie tej operacji przyglądał się sosnowiecki samorząd, który podań o przejęcie kolejnych
obiektów na handel, czy rozrywkę miał
już po dziurki w nosie. Tym bardziej że
gospodarskie oko co rusz wynajdywało
w materialnej substancji miasta obiekty
mające wartość zabytków i świadczące
o historycznych walorach miasta, a stojące na skraju ruiny. Było jasne, że ktoś
musi się zająć ich ratowaniem. Pracownia Katarzyny i Krystyny ulokowawszy
się w pałacyku od początku współpracuje z Muzeum Miejskim w Sosnowcu
i wykonała wiele prac konserwatorskich
w mieście m.in. badania oraz opracowania odkrywek we wspomnianym na
wstępie Zamku Sieleckim, odrestaurowała kościół św. Joachima w Sosnowcu Zagórzu, zabezpieczyła sztukaterie
i malowidła stropu auli sosnowieckiego
Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Fama o jakości tych realizacji rozeszła się daleko poza granice miasta.
Z powodzeniem obie pasjonatki walczyły o zlecenia w innych miastach Aglomeracji Śląskiej, wygrywając przetargi na konserwację zabytków, a zwłaszcza elewacje starych kamienic w Katowicach i Gliwicach, gdzie odrestaurowano m.in. starą polichromię w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP oraz poddano renowacji i polichromowaniu stropy w Willi Caro Zawędrowały także do
podkrakowskiej Minogi, gdzie odnowiły
ołtarz w XVIII-wiecznym kościele parafialnym. Konserwatorki trafiły także do
Łodzi, gdzie odnowiły strop bramy
przejazdowej do
Pałacu Fabrykanta przy ul. Piotrkowskiej i do
poddrezdeńskiego, XIX-wiecznego hotelu, w którym przywróciły
blask cennej polichromii. Konserwatorki nawiązały też stałą współ-

pracę z Wydziałem Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.

Polska parła do Unii Europejskiej.
Nic dziwnego, że w Pracowni coraz częściej mówiło się o możliwościach sięgania po unijne fundusze. W 2004 roku
właścicielki Pracowni opracowały dokumentację na realizację prac konserwatorskich w kościele w Łanach Wielkich
koło Żarnowca, które mają być współfinansowane przez UE. Widoki są dobre.
Czasy są takie, że nie tylko czysto
warsztatowe i stricte konserwatorskie
zadania pochłaniają obie panie. One
twardo stąpają po ziemi i podejmują się
zleceń, takich jak aranżacją wnętrz, przy
których to pracach doświadczenie zdobyte podczas dużych realizacji, znakomicie pomaga, a efekty znajdują duże
uznanie, zwłaszcza zamożniejszych
klientów.
Oby było więcej takich pasjonatek
jak Katarzyna i Krystyna, kobiet które
z zaangażowaniem i precyzją alchemika wyłaniają zapomniane, przykurzone piękno. Nie przejdą obojętnie obok
starej kamienicy, zadrą głowę do góry.
Spróbujmy wziąć z nich przykład. A nuż
łypnie do nas drzemiąca na gzymsie płaskorzeźba?
Beata Siobowicz
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SKRACAĆ DYSTANS
Milcząca zgoda, a nawet akceptacja dla uszczuplania społecznego potencjału
wytwórczego i twórczego poprzez emigrację zarobkową w czasach, kiedy
najcenniejszym kapitałem są ludzie i ich umysły musi być dowodem złego rozumienia
otaczającej rzeczywistości. W poprzednim felietonie apelowałem do wszystkich,
w tym także do pół milionowej rzeszy Polaków, którzy od 1 maja ubiegłego roku
poszukują w Europie pracy, aby wracali. Ich wykształcenie kosztowało nas około 50
miliardów złotych. Nie ma tych ludzi w Polsce, nie pracują dla wspólnego dobra, nie
spłacają długu, jaki zaciągnęli. Z pracy ich rąk i umysłów korzystają narody, które
nie zainwestowały w nich ani jednego eurocenta. Łatwo zawołać: wracajcie! A do
czego? – odpowiedzą. Do biedy, bezrobocia, poczucia odrzucenia?
Ale proponuję spojrzeć na problem
także z innej strony. Najpotężniejsze aktualnie państwo świata – Stany Zjednoczone – mogło powstać tylko dlatego, że z
całego globu ściągali do Ameryki ludzie
zwabieni mirażem Ziemi Obiecanej. Coś z
tego raju powstało - przynamniej w umysłach sporej części ludzkości. Czy miraż
nie jest potężnym narzędziem przycią-

stawia na gospodarkę rynkową i zrównoważony rozwój poszczególnych państw i
regionów. Czy będzie to możliwe w sposób naturalny, poprzez normalną działalność gospodarczą rozłożoną proporcjonalnie na wszystkich członków? Nie
w sytuacji, kiedy bogatsi będą drenowali z najlepszej siły twórczej biedniejszych,
gdyż dysproporcje powiększają się. Wów-

faktów powinny być działania kreatywne, a nie defensywne. Bo cóż się dzieje?
Symptomy ożywienia cieszą polityków, bo
będzie z czego łatać dziurę budżetową i
będzie można odłożyć w czasie niezbędne reformy. To klasyczny przykład intelektualnie defensywnego myślenia. O ile bardziej twórcze byłoby postawienie sprawy
następująco: pojawiają się nadwyżki liczo-

Nasza ziemia obiecana
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gania ludzi? Tylko ludzie – jak na razie
– potrafią tworzyć, budować, kreować.
Logiczny wniosek nasuwa się sam.
Skoro największym bogactwem i siłą
sprawczą są ludzie, to jaki jest sens w
pozbawianiu się tych wartości? Czy przeciętny biznesmen zgodzi się, by wyszkoleni przez niego pracownicy pracowali u konkurencji? Czy, miast
wykorzystywać ich kwalifikacje
dla pomnażania własnej zasobności, zgodzi się udzielić im bezpłatnego urlopu i być zmuszonym
w ten sposób do szkolenia kolejnej grupy nowicjuszy? Raczej
nie. A jeśli już pozwoli odejść, to
umieści na ich miejsce przysposobionych do zawodu.
Jakoś nikt nie zauważa,
że państwo jest takim wielkim
przedsiębiorcą. Jeśli marnotrawi
ono wypracowane przez siebie
bogactwa – zbankrutuje, pogrąży się w kryzysie. Jeśli pozwala
na wyciekanie najcenniejszych
aktywów za granicę – otoczenie
ma go za idiotę albo nieudacznika. Jeśli więc Polska ma być silna ekonomicznie – musi nie tylko być krajem na tyle przyjaznym dla swych ludzi, by jej nie
opuszczali za chlebem, ale na
tyle atrakcyjna, by przyciągać do
niej tych obcych, o których nie
potrafią zatroszczyć się ich własne kraje. Już słyszę utyskiwania, że „inni”
zatopią polskość i wynarodowią nas. Staję
bezradny wobec takich bzdur, bo czy jest
możliwe, by zwaliło się nam na głowy 200
milionów przybyszów? Powie ktoś: podstawową zdobyczą Unii Europejskiej jest
swoboda przemieszczania się siły roboczej i fakt, że nasi szukają swego szczęścia gdzie indziej nikogo nie powinien
martwić. To prawda, ale to właśnie UE

czas pozostanie wyłącznie pomoc świadczona biednym. A ta, jak doskonale wiadomo, zabija wszelką inicjatywę i ducha
przedsiębiorczości. Nie tędy droga.
Ludzi siłą nie da się zatrzymać tam,
gdzie być nie chcą. Więc trzeba zrobić
wszystko, by zostać chcieli. Co? Odpo-

wiedź jest prosta. Jeśli sprzedaż polskich
papierów skarbowych za granicą skoczyła o 100 procent w stosunku do rekordowego roku 2003, rośnie eksport mimo silnej złotówki, firmy informują o rekordowych zyskach za ubiegły rok, a ten ma
być ponoć jeszcze lepszy, rozkręca się
proces inwestycyjny, co z kolei potwierdza tezę o trwałym charakterze ożywienia
gospodarczego – to konsekwencją tych

ne nawet w miliardach dolarów, kierujmy
je na zakup nowych technologii, sprowadzajmy całe fabryki rodem z Krzemowej
Doliny, zadbajmy o infrastrukturę techniczną z prawdziwego zdarzenia, stwórzmy
atrakcyjne systemy stypendialne zobowiązujące naszych studentów odbywających
staże na najlepszych światowych
uniwersytetach do powrotu i pracy na rzecz kraju. Niech tutaj tworzą wartość dodaną. Jeśli zadbamy o to, by mieli do czego wracać
– wrócą i sytuacja się odmieni. To
my staniemy się z czasem Ziemią
Obiecaną nawet dla tych społeczeństw, które już dziś nie mają
zbyt wielu powodów do narzekań.
Jakże nagminnie zresztą zapominamy o tym, że dla poważnej
części ludzkości gnieżdżącej się
w krajach, gdzie roczny dochód
per capita liczony jest tylko w
setkach dolarów, dzisiejsza Polska jest niedosiężnym Eldorado. Świadomi zatem już zdobytej
pozycji i ekonomicznej mocy, nie
osłabiajmy jej rozrzutnością – w
dosłownym znaczeniu – swych
aktywnych obywateli po świecie.
Bądźmy im przyjaźni, nie w słowach i gestach, czy współczuciu nad ich zagranicznym losem,
lecz konstruktywnie. Oznacza to
konieczność zbudowania koncepcji biorącej pod uwagę zasygnalizowane tu postulaty i determinację
przeznaczenia na jej realizację odpowiednich środków. Nie pomyliłem się używając
wcześniej pojęcia „ekonomicznej mocy”,
bo absolutnie nie zgadzam się z opinią, że
jesteśmy krajem biednym. W stosunku do
kogo? USA, Kuwejtu? Owszem. Ale co to
oznacza bieda? Kto jest biedny? Za biednego będzie uważać się bezrobotny stocd. na str. 34

OCHRONA ŚRODOWISKA

Polska a protokół z Kioto

Protokół z Kioto stanowi uzupełnienie do
Konwencji Klimatycznej podpisanej w 1992 roku
przez przedstawicieli ponad 100 państw na Szczycie
Ziemi w Rio de Janerio. Było to bez wątpienia jedno
z najważniejszych osiągnięć tej konferencji. Później,
w trakcie dyskusji dotyczących jej wdrażania,
uwieńczonych wstępnym podpisaniem Protokołu
z Kioto, okazało się, że występują różne, czasami
sprzeczne interesy, które powodują między innymi
to, że kraj o tak ogromnej ilości emisji jak Stany
Zjednoczone nie ratyfikował Protokołu i szuka innej
drogi rozwiązania problemu zmian klimatycznych.
Paradoksalnie, zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do tego,
że w Polsce nie będziemy mieć do czynienia ze zjawiskiem ocieplenia, ale z oziębieniem. Część naukowców przewiduje zanik lub zmianę kierunku przepływu prądów cieplnych (np. Golfsztrom) i w związku z tym oddziaływanie surowego klimatu arktycznego na Europę.
Chodzi tu przede wszystkim o Skandynawię, Wyspy Brytyjskie, ale
pośrednio także i Polskę. To może wywołać obniżenie temperatury, pojawienie się zupełnie nowych rodzajów zjawisk klimatycznych,
a w okresie przejściowym bardzo poważnych perturbacji pogodowych. Pytanie, czy perturbacje, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, mają charakter wywołany antropogenicznie - przez emisję do
atmosfery, czy też mają charakter naturalny, ciągle nurtuje naukowców. Zdecydowana większość ludzi, którzy zajmują się tym zagadnieniem uważa, że emisja antropogeniczna, a w szczególności emisja dwutlenku węgla, stanowi tę kroplę, która przelewa czarę i rzeczywiście może spowodować nieuchronne i nieodwracalne zachwianie równowagi klimatycznej na całym globie.
To jest bardzo poważne wyzwanie i zgodnie z zasadą przezorności powinniśmy w tej chwili kierować się potrzebą stabilizowania
emisji, a w szczególności przeciwdziałania temu, co jest zauważalne
od ponad stu lat, czyli wzrostowi stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.
Dziś mamy do czynienia z poziomem imisji (czyli stężenia) rzędu
ok. 360 ppm przy czym uważa się, że krytyczny ładunek to jest 500
ppm. Jeżeli ten ładunek zostanie przekroczony, to będziemy mieli
do czynienia z katastrofą klimatyczną. Aby temu trendowi przeciwdziałać, konieczne jest zredukowanie emisji w następnych 15 latach
o co najmniej 30 procent, a w perspektywie roku 2050 o co najmniej
60 procent w stosunku do stanu obecnego. To jest ogromne wyzwanie, zwłaszcza, że wysiłkom, które podejmują kraje rozwinięte, w tym
również Polska, nie towarzyszą takie same wysiłki po stronie krajów
rozwijających się. Rosnąca emisja w Chinach, Indiach, Indonezji czy
Malezji pokazuje, że to, co my osiągamy jako redukcję, może być
zniwelowane przez te kraje, które obowiązkom wynikającym z protokołu z Kioto nie podlegają, bo w czasie kiedy on był dyskutowany i
negocjowany, inaczej wyglądały ich perspektywy rozwoju. Warto wiedzieć, że ewidencjonowana emisja w Chinach wynosi obecnie około
miliarda stu milionów ton, a w Polsce niecałe 390. To oznacza, biorąc
pod uwagę liczbę ludności, że nasza emisja jest wielokrotnie większa per capita, ale oznacza też ogromne zagrożenie, bowiem gdyby
Chiny chciały osiągnąć taki poziom konsumpcji jak Polska, ich emisje
byłyby wielokrotnie większe niż w naszym kraju. I to, co my osiągamy z wielkim wysiłkiem jako procent redukcji, w Chinach niewielkim
ułamkiem procenta wzrostu może być adekwatnie zniweczone.
Czym jest protokół z Kioto?
16 lutego 2005 roku po ponad 7 latach od podpisania weszły w
życie regulacje wynikające z protokołu z Kioto. Od tego dnia Protokół i wszystkie jego zapisy, stają się prawem międzynarodowym.
Jego sygnatariuszy (kraje, które ratyfikowały protokół) wiążą zarówno w zakresie obowiązków (limity emisji), jak i umożliwiają korzystanie z mechanizmów wspomagających, w postaci programów wspólnych wdrożeń, mechanizmu czystego rozwoju i handlu emisjami pomiędzy państwami (handel pomiędzy przedsiębiorstwami już
został usankcjonowany w ramach UE-25 dyrektywą 2003/87/WE a w
Polsce ustawą z 22 grudnia 2004 r.). To oznacza, że możemy uznać
np. wcześniej podjęte warunkowo projekty JI za formalnie zatwierdzone. Wejście w życie Protokołu to możliwość zwiększenia zain-
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teresowania projektami wspólnych działań, skutkujących ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i podzieleniem się efektami pomiędzy krajem-gospodarzem (Polska) i krajem-donatorem (inne kraje,
które ratyfikowały Protokół i mają zobowiązania w zakresie redukcji
emisji, tzw. kraje aneksu I). Takie projekty to szansa na napływ środków inwestycyjnych oraz nowych technologii.
Polska, jako państwo posiadające potencjalną nadwyżkę uprawnień, czyli różnicę między dopuszczalnym limitem, a emisją rzeczywistą, może myśleć o jej sprzedaniu. Do tego są jednak potrzebne
dodatkowe regulacje prawne, nad którymi resort środowiska już pracuje (ustawa pod roboczym tytułem: „O zarządzaniu limitami emisji”).
Trzeba mieć świadomość, że chodzi o całkowity bilans emisji z terytorium kraju, także z działów trudno sterowalnych, takich jak indywidualne gospodarstwa domowe czy transport. Dlatego do zagadnienia trzeba podchodzić z dużą ostrożnością, aby nie doprowadzić
do sytuacji, że najpierw sprzedamy, a dopiero potem ustalimy sposoby zarządzania limitami w poszczególnych branżach i rodzajach
aktywności. Musi nam przyświecać zasada: „gdy państwo sprzeda,
a potem zabraknie uprawnień, to państwo powinno kupić brakujące limity!”
W związku z rozpoczęciem dyskusji - co po Kioto?, a więc dyskusji o limitach po roku 2012, musimy zweryfikować wcześniejsze
opracowania, w tym „zderzyć” skutki rozwijającej się ostatnio dynamicznie gospodarki z działaniami racjonalizującymi i powodującymi
zmniejszanie się jednostkowych emisji (na PKB, na produkt) oraz
ocenić możliwy potencjał pochłaniania ich przez nowe zalesienia.
Do Polski docierają sygnały na temat możliwości zakupu
naszych uprawnień do emisji przez państwa, które mają trudności
w wypełnieniu swoich zobowiązań. Przykładem może być Japonia.

Natomiast ze względu na fakt, że USA nie ratyfikowały Protokołu - z
tym krajem takich transakcji nie będzie można zawierać aż do czasu jego przystąpienia do Protokołu. Zysk z ewentualnych transakcji
musi być kierowany na dalsze inwestycje przynoszące redukcje emisji zanieczyszczeń.
Największy udział w emisji gazów cieplarnianych (przede wszystkim CO2) mają procesy spalania paliw i produkcja energii elektrycznej oraz ciepła. Wynika to ze stosowania w Polsce najmniej przyjaznych paliw, czyli węgla kamiennego i brunatnego. Konieczne jest
więc – zapisane już w przyjętej przez Radę Ministrów (4.01.2005)
Polityce Energetycznej Polski do roku 2025 - zwiększenie udziału
gazu w produkcji energii elektrycznej i ciepła, stopniowe zwiększanie
sprawności obiektów energetycznych, zmniejszenie energochłonności produkcji, zwiększenie udziału skojarzenia w krajowym bilansie
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Ograniczenia w zakresie
emisji szczególnie CO2 spowodowały, ze powracamy do dyskusji o
energetyce jądrowej w Polsce.
Tomasz Podgajniak
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Wypowiedź zarejestrowana w MŚ podczas spotkania z dziennikarzami 16 lutego 2005 roku.
Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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ROZMOWY „ER – P”
Pierwszą rzeczą, jaka przychodzi na myśl, kiedy tematem rozmowy staje się urbanistyka, jest
pytanie o to, czy Polska ma szansę wypracować własny styl, czy też już dożywotnio zostanie skazana
na kopiowanie zagranicznych wzorców architektonicznych.

Dwa machnięcia ołówkiem

Z MARKIEM TOMASZEWSKIM – przewodniczącym Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach
– rozmawia Anna Kobylec
– Czy w dzisiejszych czasach urbaniści faktycznie mają coś do
powiedzenia?
– Urbaniści są fachowcami w zakresie kształtowania przyjaznej
przestrzeni opierając się na pryncypiach zrównoważonego rozwoju i
nowej Karcie Ateńskiej – harmonijnego krajobrazu aglomeracji, miast,
miasteczek, wsi, terenów wypoczynkowych – słowem wszelakiego służącego człowiekowi miejsca.
Czy mamy dzisiaj coś do powiedzenia?
Chyba na razie niewiele, ciągle niewiele.
Charakterystyczną cechą polskiej przestrzeni jest utrwalany i niestety postępujący chaos zagospodarowania. Po
okresie dominacji przemysłu i kopalnictwa wspieranego doktrynami politycznymi przyszedł czas prymatu interesu prywatnego i grupowego inwestora, którym
podporządkowuje się planowanie przestrzenne. A przecież plany zagospodarowania sporządza się dla zaprowadzenia ładu przestrzennego, a zatem dobra
wspólnego, dobra publicznego. Towarzyszy temu brak woli politycznej oraz instrumentów sterowania rozwojem
przestrzennym na poziomie krajowej władzy publicznej. Nasz znakomity
kolega Andrzej Jędraszko, działający w Niemczech mówi, że: „Z tej perspektywy, jeżeli Polska nie ma stać się świadomie lub przez zbieg okoliczności swoistym śmietnikiem Europy, niezbędne jest podjęcie zasadniczych działań legislacyjnych i edukacji społecznej, zmierzających
do nadania sprawom ładu przestrzennego właściwej rangi”. Na razie
poczynania takie mają charakter nieco amatorski. Dla urbanistów nie
jest ważny kolor aktualnej władzy, lecz to, aby stanowiący prawo miał na
względzie uporządkowany rozwój przestrzenny, będący jedną z praktykowanych od dawna wartości europejskich. Według tego porządku i harmonijnego krajobrazu ocenia się dziś i w przyszłości gospodarność i kulturę gmin, regionów i kraju. Jest to zatem wartość narodowa, której niestety ciągle nie doceniamy i nie rozumiemy. Pokłosiem poglądów pseudoliberalnych jest m.in. mniemanie właścicieli nieruchomości o pełnej
swobodzie zabudowy np. swojego kawałka ziemi (wiadomo – „szlachcic na zagrodzie...”), podczas gdy władztwo w zakresie zagospodarowania przestrzennego należy do gminy wśród władz której elementarna wiedza o gospodarce przestrzennej, zasadach urbanistyki, ochronie
krajobrazu itd. jest zjawiskiem nader wyjątkowym. Stąd rodzi się dalsza
masowa zabudowa rozproszona - najczęściej zła architektonicznie, nieekonomiczna i aspołeczna – śmietnik Europy.
– Co decyduje o sile danego pomysłu?
– Przede wszystkim zgodność proponowanej lokalizacji pomysłu
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
oczywiście strategią rozwoju gminy.
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Jeżeli planu nie ma lub kiedy oferty planu nie odpowiadają oczekiwaniom inwestora (zwłaszcza bogatego), wtedy decydują względy inne
w rodzaju, np.: wewnętrznego przekonania szefów gminy o słuszności
zamierzenia, możliwości wypełnienia przy okazji obietnic wyborczych
(np. wzrost zatrudnienia), wpływy podatkowe (często iluzoryczne), handel gruntami, jakieś dobre posady (w przyszłości) i różne inne, głównie prywatne lub grupowe. Towarzyszy temu zwykle intensywny, często nierzetelny lobbing i pomijanie z reguły wszelkich uciążliwych konsekwencji - uciążliwości środowiskowych, skutki nieprzemyślanych lokalizacji bez oglądania się na przyszłość „pomysłu” (po nas choćby potop
– po kadencji!)
– Jak to wygląda w praktyce?
– Zadaniem urbanistów jest redagowanie decyzji o warunkach
zabudowy i ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego. My, z
racji swojego zawodu, jesteśmy zobowiązani do dyskutowania na temat
różnych poglądów związanych z zabudową gmin, ale nie ma co ukrywać, że nie zawsze nasz punkt widzenia odpowiada gminom. Projekty niemal zawsze należy skrupulatnie przedyskutować i wytłumaczyć
zasadność proponowanych przez nas koncepcji. Osobiście nie mam
powodów, żeby narzekać na współpracę z gminami, ale zdarza się, że
samorządy, które stosunkowo rzadko przystępują do tego typu współpracy, sądzą, że pomoc urbanisty oznacza wynajęcie bezwolnego kreślarza, który kilkoma kliknięciami na komputerze naniesie na mapę to,
co ktoś sobie wymyślił.
– Na początku wspominał Pan o „kształtowaniu estetycznych
kompozycji urbanistyczno-architektonicznych”. Co z estetyką?
– Trochę to smutne, ale estetyka jest ostatnim kryterium, które, o ile
w ogóle, pojawia się w życiu codziennym. Nie należy kłaść tego na karb
braku funduszy, bo to nie w tym problem. Taki stan rzeczy wynika głównie z tego, że wciąż w wielu polskich gminach nie mamy odpowiednio
wykwalifikowanych fachowców, którzy potrafiliby połączyć funkcjonalność z estetyką. W wielu miastach powstają nowoczesne, ładne, funkcjonalne i ekonomiczne „szklane domy”, które harmonizują z architekturą historyczną i nieco mniej z nowoczesną, choć nie zawsze.
– Wiele osób uznaje tego typu budowle za odtwórcze bądź za
repliki projektów stworzonych w krajach Europy zachodniej…
– Nie wydaje mi się, żeby faktycznie tak było. Ja oceniam to jako
krok do przodu i nie widzę powodu, aby doszukiwać się w tym plagiatów
czy cytatów z architektury naszych sąsiadów.
Mody czy kierunki w architekturze jak i w urbanistyce zmieniając się,
mają charakter ogólnoświatowy. Niemniej jednak każda strefa klimatyczna, każdy kraj, często każde miasto lub region wykształca indywidualne cechy panującego aktualnie kierunku. Projektowaniem parają się na
ogół ludzie uzdolnieni – często wybitnie zdolni mistrzowie.
Stąd w każdym okresie, epoce czy modzie obserwujemy bogactwo form, proporcji a nawet zjawisk (wnętrz urbanistycznych lub budowli) nawiązujących do rozwiązań tradycyjnych, mocno zakorzenionych w
psychice, tradycji i obyczajach społeczności lokalnych. Są to wszystko
jednak formy nowe, stąd rozmaitość i malowniczość odradzająca się w
naszych miastach, miasteczkach i wsiach.
Polska jest krajem ludzi kształcących się i wierzę, że z czasem wiedza o porządku przestrzennym pozwoli nam, może nie tyle odciąć się,
co wypracować własny pomysł na zabudowę miast. Nie należy jednak zapominać, że oprócz wszystkich merytorycznych przesłanek równie istotna jest etyka. Przy planowaniu przestrzeni, która będzie służyć ludziom przez setki lat, nie może być brana pod uwagę – delikatnie
mówiąc – potrzeba chwili jakiejś wpływowej osoby, która musi się komuś
za coś odwdzięczyć…
Nieśmiało przebija się wniosek aby do programów nauczania jak
najwcześniej wprowadzać naukę estetycznych wartości europejskich a
w tym ładu/porządku przestrzennego wszelkich jednostek osadniczych
– tak mocno zakorzenionego w tradycji i kulturze społeczeństw krajów
zachodnich oraz w Polsce do pierwszej połowy XX wieku..
– Dziękuję za rozmowę.
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WSPÓŁPRACA POLSKO – CZESKA
Języka nigdy za wiele, wykształcenie, praca, komunikatywność – klucz do
sukcesu”. Tak brzmiało jedno z 10 przykazań młodego Europejczyka, które
obowiązywały uczestników realizowanego w styczniu br. w Ostrawie projektu
„Po śladach wspólnej przeszłości Czechów i Polaków w Euroregionie Śląsk”.*
Umiejętność porozumiewania się połączona z dobrą wolą i wspólnym działaniem
była podstawą gwarantującą wykonanie licznych zadań, jakie postawiono przed
grupą młodzieży z dwóch krajów, których historia przeplatała się w różnorodnych
jakościowo odcieniach
Pomysł zorganizowania międzynarodowego przedsięwzięcia zrodził się w Domu
Dzieci i Młodzieży w Ostrawie. Michaela Burdkova, zatrudniona w tej instytucji,
przygotowała projekt, którego celem byłoby uświadamianie bliskości kultury czeskiej i
polskiej oraz wspólnych dziejów regionu śląskiego. W efekcie młodzi uczestnicy mogliby
zrozumieć perspektywę utworzenia wspól-

wiańskie korzenie”, „Młody Europejczyk w
Euroregionie Śląsk” czy „Granica bez granic”. Działania te miały służyć budowaniu w
umysłach młodych poczucia więzi i tolerancyjnego postrzegania przedstawicieli innych
nacji. Ważnym wydarzeniem, z poznawczego punktu widzenia, było zorganizowanie w
DDM Ostrava dwóch imprez – „Witaj Czeska Republiko!” i „Witaj Polsko!”, na których

sora
projektu Narodową
Agencję Programu
„Młodzież”. Instytucja ta, posiadająca placówki we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w swej działalności wspiera poczynania nakierowane na rozwijanie wśród
młodego pokolenia wspólnej europejskiej

nego Euroregionu – Śląsk, funkcjonującego
w ramach Unii Europejskiej. Aby zamierzenie mogło się zrealizować, należało znaleźć
partnera z Polski. Szukano go w Katowicach, gdyż Ostrawa, z racji podobnej infrastruktury związana jest wieloletnią współpracą z tym miastem. Ostatecznie wybór padł
na Miejski Dom Kultury „Ligota”, wykonujący swą misję w podobny sposób, jak ostrawski DDM. Po okresie merytorycznych konsultacji uzgodniono termin realizacji projektu i jego harmonogram.
Polska młodzież w wieku od 15 do 21 lat
zawitała w Ostrawie 20 stycznia. Rozpoczął
się etap wzajemnego zapoznawania, Przebiegał on początkowo z trudnościami, wynikającymi z bariery językowej. Jednak poczucie humoru i kreatywność młodych szybko
zniwelowała przeszkody, i wzajemna komunikacja z dnia na dzień nabierała twórczej
jakości. Aby określić ramy swego postępowania, uczestnicy projektu skonstruowali po
wspólnych dyskusjach „dekalog”, zawierający przykazania młodego Europejczyka.
Odniesiono się w nim do, obyczajów, reguł i
wartości obowiązujących w ludzkim życiu.
Każdy z jedenastu dni imprezy był
wypełniony różnego rodzaju zajęciami grupowymi i indywidualnymi. Koordynatorki projektu: Michaela Burdkova – ze strony
czeskiej oraz Izabella Terlecka – z polskiej,
inicjowały działania, zostawiając wybór
sposobu ich realizacji uczestnikom. Młodzi musieli „znaleźć wspólny język” i razem
wykonać zlecone zadania. Obejmowały
one prace plastyczne, prezentacje muzyczne, taneczne, literackie i przedstawienia
teatralne. Istotnym elementem projektu były
wycieczki do miejsc związanych z historią
regionu, a także do instytucji krzewiących
kulturę czeską i polską. Młodzież „zdobyła” górę Radhost, zwiedziła skansen w Rożnovie, siedlisko ludzkie sprzed wieków Landek, miasta Ostrawę i Opawę, muzea, Dom
Polski, Dom Czeski, Narodowy Teatr Morawsko – Śląski itp. Po każdej wyprawie odbywały się warsztaty artystyczne, nawiązujące
do wrażeń z oglądanych miejsc. Dzięki temu
powstały (między innymi) ciekawe wyroby
ceramiczne: gliniane figurki, naczynia oraz
podobizny zwierząt.
Uczestnicy projektu brali udział w forum
dyskusyjnym, którego tematami były „Sło-

młodzież dokonała prezentacji swego państwa, miast Ostrawy i Katowic, tradycji narodowych i ludowych, zabaw itp.
W dziewiątym dniu przedsięwzięcia
odbył się przegląd wspólnych prac, zrealizowanych w trakcie warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych oraz wernisaż indywidualnych dokonań uczestników
projektu. Zaprezentowano między innymi: występ mażoretek, przedstawienie na
motywach starej baśni, a także skomponowany przez młodzież utwór „Ostrawski
blues”. Gośćmi honorowymi imprezy byli:
przedstawiciele polskiego konsulatu i miejskich władz oraz media – telewizja, radio i

świadomości. Według Doroty Kacarovovej
ostrawski projekt spełnił priorytety Agencji,
a także może być dobrym przykładem dla
innych podmiotów, które z różnych przyczyn obawiają się sięgnąć po unijne środki finansowe.
Na koniec warto podkreślić najistotniejszą sprawę – wynikłą z kilkunastodniowych
spotkań młodych ludzi – wszyscy uczestnicy zaprzyjaźnili się ze sobą. Młodzież
dzieląc się wrażeniami, zwracała uwagę
na to, że jej życie niezależnie od miejsca
zamieszkania przebiega podobnie. Ma te
same problemy, radości, zainteresowania
czy smutki. Nic więc dziwnego, że wymie-

prasa. „Wychowanie młodzieży, to bardzo
ważne zadanie” – mówił na konferencji prasowej Piotr Czosnyka, Kierownik Wydziału Ekonomiczno – Handlowego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
w Ostrawie – „Na szczęście nie jest ona
obciążona przeszłością, negatywnymi naleciałościami historycznymi, które, niestety,
czasami przeszkadzają w życiu dorosłych”.
Dla Piotra Czosnyka takie przedsięwzięcia, jak przeprowadzany w Ostrawie projekt, mają duże znaczenie, gdyż uczą młode pokolenie, że historia ma pomagać, a
nie przeszkadzać.
Realizację założeń polsko – czeskiej
imprezy bardzo pozytywnie oceniła Dorota Kacarovova, reprezentująca spon-

niała się adresami, numerami telefonów i
planowała w najbliższym czasie prywatne
odwiedziny. Wyrażała również nadzieję na
podobne spotkanie w przyszłym roku, tym
razem w Polsce, na którym planowany jest
udział jej rówieśników ze Słowacji.

Słowiańskie korzenie

Grzegorz Płonka
*Projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach programu „Młodzież”. Jego treści niekoniecznie
odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty czy
Narodowej Agencji Programu „Młodzież”.
Instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
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AKADEMIA EUROPEJSKA – ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA

Universitas w Sosnowcu
Z prof. zw. dr hab. TADEUSZEM WILCZOKIEM – rektorem Śląskiej Akademii Medycznej
– rozmawia Maria Leżucha
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– Specyfika Śląskiej Akademii
Medycznej polega na tym, że potencjał uczelni nie jest skoncentrowany w
jednym miejscu, ale w kilku miastach
aglomeracji. Czy jest to wyraz świadomej polityki władz uczelni, a jeśli tak, to
jakie są jej główne założenia?
– W 1948 roku decyzją ówczesnych
władz wojewódzkich powstała w Rokitnicy Bytomskiej Akademia Lekarska.
Aby stworzyć
uczelni solidną bazę kliniczną, „podporządkowano” jej wszystkie
okoliczne
szpitale.
Następnie
zaczęto otwierać w
kilku miastach
regionu nowe placówki o różnym profilu
dydaktycznym. Równocześnie zmieniono nazwę uczelni na Śląska Akademia
Medyczna, która niewątpliwie oddawała jej aglomeracyjny charakter. Po latach
okazało się jednak, że duże rozproszenie placówek powoduje poważne koszty finansowe. Zlikwidowano więc niektóre jednostki organizacyjne, między innymi
psychiatrię w Lublińcu oraz chirurgię ortopedyczną i reumatologię w Ustroniu. To
właśnie wymiar ekonomiczny jest mankamentem braku skoncentrowania kapitału
Akademii w jednym miejscu. Aby fakt ten
dobitniej zobrazować, podam przykład:
Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy
uczelnia mieściłaby się w jednym campusie otoczonym płotem z jednym wejściem. Wystarczyłoby wówczas zatrudnić 5 portierów. W sytuacji, gdy w budynkach Akademii jest ponad sto kilkadziesiąt drzwi wejściowych, musimy tworzyć
stanowiska dla kilkuset portierów. Z drugiej jednak strony takie „rozrzucenie” placówek jest na Śląsku konieczne. Dlaczego? Akademia, jak każda inna jednostka tego typu, spełnia kilka zasadniczych
funkcji, prowadzi dydaktykę dla studentów i specjalizujących się zawodowo lekarzy oraz realizuje badania naukowe. Działania te należy przeprowadzać w określonych warunkach i za pomocą odpowiednich środków. Na przykład – osoby uczące się muszą mieć kontakt z pacjentem, a
nie z manekinem, gdyż tak naprawdę to
tylko wówczas mogą wgłębić się należycie w tajniki zawodu. Dlatego też wskazane jest, aby placówki uczelniane posiadały własne kliniki. Ponieważ specjalistyczne szpitale są zlokalizowane w różnych miejscowościach - znajdują się tam
również odpowiednie kliniki uczelniane.
Taka metoda, zawarta w strategii działa-

nia uczelni, sprawdza się. Świadczy o tym
fakt, że dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej jest nobilitacją w świecie
medycznym w wielu krajach.
– Jakie miejsce w działalności
uczelni zajmuje Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu w kontekście całej Akademii? Wiele miejsca poświęcamy temu
miastu w aktualnym wydaniu naszego
miesięcznika.
– Oczywiście ważne. Wydział Farmaceutyczny powołaliśmy do istnienia 33 lata
temu w Rokitnicy. Po dwóch latach funkcjonowania przenieśliśmy go do Sosnowca, gdzie znajduje się do dziś, poszerzony o Oddział Medycyny Laboratoryjnej.
Łącznie na Wydziale Farmaceutycznym i
Oddziale Medycyny Laboratoryjnej studiuje młodzież na 5 kierunkach studiów: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia, biotechnologia i bioinformatyka. Systematycznie wzrastał potencjał lokalowy
tej placówki. Zwiększała się również liczba agend wydziału. Wydział jest wyposażony w bardzo dobry specjalistyczny
sprzęt a jego działalność zasługuje na najwyższą ocenę, podobnie jak i zatrudnieni
tam pracownicy. Są oni wybitnymi fachowcami w swej dziedzinie, zapraszanymi niejednokrotnie na międzynarodowe sympozja czy konferencje. Wszystko to powoduje, że Wydział Farmaceutyczny i Oddział
Medycyny Laboratoryjnej. postrzegany
jest dziś jako licząca się jednostka w polskiej i europejskiej farmacji, rozsławiając
przy okazji Sosnowiec.
– Jak ocenia Pan Rektor współpracę z władzami samorządowymi
Sosnowca? Jaki jest klimat dla rozwoju
szkolnictwa wyższego w tym mieście?
– Ponieważ pracuję na Wydziale Farmaceutycznym od momentu jego powstania, miałem okazję obserwować wszystko to, co się wokół niego działo. W związku z tym mogę stwierdzić, że nastawienie
prezydentów miasta w stosunku do uczelni było zawsze bardzo życzliwe. Otrzymaliśmy z ich strony dużo pomocy. Praktycznie wszystkie budynki, zajmowane przez
Wydział na terenie Sosnowca, zostały przekazane lub użyczone przez miasto. Dzięki uprzejmości obecnych władz
samorządowych udało się nam uzyskać
nową siedzibę przy ulicy Jedności, która
stanie się najprawdopodobniej centralną
częścią Wydziału. Będzie się tam mieścić
dziekanat i cały szereg jednostek organizacyjnych. Natomiast gdybym miał określić minusy naszej ponad trzydziestoletniej działalności w Sosnowcu, to zwróciłbym uwagę na nieprawdopodobny ścisk
w zarówno w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki jak i laboratoriów naukowo-badawczych, wynikający z tego, że na

jednego studenta przypada najmniejsza, w porównaniu z innymi uczelniami,
liczba metrów kwadratowych. Poszerzenie bazy lokalowej, zaadoptowanie kolejnych budynków poprawiłoby niewątpliwie
warunki do nauczania.
– Jakie plany ma uczelnia wobec
rozwoju Wydziału Farmaceutycznego i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu? Czy wiążą się one ze
strategią tego miasta i wykorzystaniem
jego potencjału?
– Wskazanie przez prezydenta
Sosnowca Kazimierza Górskiego możliwości nabycia kolejnych budynków w okolicach ulicy Jedności i zagospodarowanie przyległych terenów stworzyło szansę szerszej obecności wydziału w życiu
miasta. Studenci na całym świecie wpływają na rozwój określonej dzielnicy w mie-

ście. Proszę popatrzeć na przykład Sorbony – jak bardzo oddziałuje ona na życie
Paryża. Podobnie jest i u nas. Mieszkańcy Sosnowca przywykli do tego, że adepci farmacji są w ich mieście. Studencka
działalność jest bardzo wyraźnie widoczna w różnych akcjach społecznych czy
kulturalnych. Jestem głęboko przekonany, że panu prezydentowi Górskiemu
uda się zrealizować koncepcję stworzenia w Sosnowcu akademickiego campusu. Mam nadzieje, że w najbliższym czasie Wydział Farmaceutyczny i Oddział
Medycyny Laboratoryjnej – z jednej strony, a miasto z drugiej, stworzą podstawy
do zaistnienia w mieście idei universitas
– czyli czegoś, co nas wszystkich łączy w
jedną społeczność.
– Dziękuję za rozmowę.
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EURO ZA KRATKAMI
Późne popołudnie, siedzę nad materiałem do kolejnego artykułu w jednym
z cieszyńskich pubów. Kilka stolików dalej mężczyzna w sile wieku uważnie mi się
przygląda. Czyżby moja twarz kogoś mu przypominała, a może tylko chce z kimś
pogadać? Mija kilka chwil, podchodzi, pyta czy może się przysiąść i czy postawię mu
piwo? Coś mnie w nim zaintrygowało, pozwoliłem mu usiąść, zamówiłem piwo. Józek,
ksywa „Denar”, wyszedł niedawno z więzienia, kiblował 3 lata. Kiedyś prowadzili
z kolegą małą firmę budowlaną. Na spółce tej wyszedł jak Zabłocki na mydle.
Kolega zadłużył firmę i uciekł z kraju, a Józka zamknęli. Rodzina go zostawiła,
mieszka na razie kątem u znajomego. Szuka pracy. Nie pytałem gdzie siedział i
co zamierza robić. Nie jest mu łatwo na wolności. Przecież przez te 3 lata, które
odsiadywał świat się zmienił, a on teraz musi stawić czoła problemom.
Czy starczy mu sił i determinacji by
„powalczyć” na wolności o swoją przyszłość, czy też podda się i wróci tam skąd
wyszedł? To pytanie mnie zaintrygowało.
Osoby opuszczające więzienia są jedną z
grup najbardziej narażonych na wykluczenie
społeczne i marginalizację. Brak kwalifikacji
zawodowych lub wykształcenie nieodpowiadające potrzebom rynku są głównymi przyczynami trudności w adaptacji na rynku pracy, a co
za tym idzie również kłopoty finansowe, dodat-

reintegracji społecznej skazanych przygotowanych do wyjścia na wolność” (Krajowy program
zasobów ludzkich PL 2002/000-580-06.01.0402 „Integracja społeczna i zawodowa grup
zagrożonych wykluczeniem”) przygotowany
został wspólnie z: Zakładem Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach, Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Katowicach, Powiatowym
Urzędem Pracy w Jastrzębiu Zdroju i Centralnym Zarządem Służby Więziennej. ZDZ
do pisania projektu zatrudnił profesjonalistów

– rekrutacji i selekcji beneficjantów,
realizacji indywidualnych (wstępnych i
końcowych) usług z zakresu doradztwa
zawodowego,
– zorganizowaniu indywidualnych konsultacji psychologicznych,
– przeprowadzeniu 20 szkoleń z autoprezentacji i metod poszukiwania pracy,
– 14 szkoleń dla 220 osób w zawodach:
glazurnik – 20 osób, malarz-tapeciarz
– 20 osób, murarz-tynkarz – 40 osób,

kowo utrudniają reintegrację społeczną byłych
skazanych i stanowią najczęstszą przyczynę
powrotu na drogę przestępstwa i za kraty.
Jakkolwiek prawo obliguje zakłady karne
do przygotowania skazanych do życia na wolności m.in. poprzez zaoferowanie im warunków do zdobycia kwalifikacji zawodowych,
pomocy prawnej i psychologicznej to praktycznie niedofinansowanie systemu penitencjarnego w Polsce czyni te działania niemożliwymi.
O skali problemu najlepiej świadczą liczby. W
roku 2004 we wszystkich (ponad 160) zakładach karnych w Polsce odbyło się w sumie tylko 16 szkoleń tego typu. Większość osadzonych nie ma możliwości zdobycia w więzieniu
umiejętności, które pozwolą znaleźć się im na
trudnym rynku pracy po wyjściu na wolność.
Pomysł na choćby częściowe rozwiązanie tego problemu zrodził się w 2002 roku w
głowie zastępcy kierownika Zakładu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Jastrzębiu kpt.
Krzysztofa Przyklenka, który właśnie wtedy
uczestniczył w centralnym szkoleniu w Warszawie, kiedy zachęcano do sięgania po unijne pieniądze z Phare 2002 „Krajowy system
rozwoju zasobów ludzkich”. Podchwycił ten
pomysł i po powrocie ostro wraz z kolegami
zabrali się do roboty.
partnera (jako instytucja pańZnaleźli
stwowa nie mogli występować samodzielnie)jedną ze śląskich fundacji i pisali wspólnie projekt, a czasu było mało. Nie udało się zdążyć
– księgowa fundacji nie zdążyła ze sporządzeniem bilansu. Nie zrażeni tym nie zrezygnowali ze swojego projektu czekając na następną okazję do ... 2004 roku.
Tym razem projekt „START – Program

z firmy BBJ z Łodzi. Beneficjantami projektu
jest grupa 220 skazanych i przygotowanych
do opuszczenia Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju w ciągu 6–9 miesięcy od momentu
zakończenia projektu.
Główny nacisk położono na działania
zmierzające do integracji społecznej i zawodowej byłych więźniów poprzez udzielanie im
pomocy psychologicznej, edukację społeczną
i aktywizację zawodową.
Przed przystąpieniem do pisania projektu wszyscy skazani wypełnili specjalne ankiety, co pomogło określić ich preferencje i dało
odpowiedź na pytanie jakimi kursami są zainteresowani? Nie wywierano żadnych nacisków. W ten sposób powstał „bank informacji”, którego część zawartości wykorzystano w
aktualnym programie. Reszta wykorzystana
zostanie w przyszłości.
Zapytani o to – jakimi kryteriami kierowano się przy doborze skazanych na kursy? – mjr
Krzysztof Wasiak Kierownik Zakładu Penitencjarnego i jego zastępca kpt. Krzysztof Przyklenk, stwierdzili, iż kierowano się tylko 2 przesłankami:
1. Czy posiada zawód czy nie?
2. Czy po zakończeniu kursu ma szanse
wyjść na wolność w czasie 6–9 miesięcy?
Nie brano pod uwagę paragrafu kodeksu karnego, z którego trafili za kraty. Każdy z kandydatów przed wpisaniem na listę uczestników
kursu odbył długą – ponad godzinną – rozmowę z psychologiem. W ten sposób przekonano się, czy sprosta wymogom. W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy (p. zawody
budowlane) z programu START finansowane
są również badania lekarskie.
Realizacją tego wartego 100 000 euro
(dofinansowanie UE to
90 000 euro) projektu zajmuje się Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
który dołożył brakujące 10%. Zadania ZDZ
w ramach tego projektu polegały na:
– stworzeniu punktu konsultacyjnego w
Karnym,
Zakładzie

palacz kotów c.o. – 80 osób, podstawy
obsługi komputera – 60 osób.
– udzielaniu porad prawnych,
– promocji projektu.
Program wystartował 28 stycznia i potrwa do
końca lipca.
Z pewnością niektórzy z kursantów znajdą
pracę na wolności, jak choćby Krzysztof ( 35
lat, skazany za wyłudzenia), który zapisał się
na kurs komputerowy. W sierpniu wychodzi na
wolność i ma już zaklepaną pracę w hurtowni
meblowej. Znajomość komputera i jego obsługi bardzo się mu przyda. Może dostanie – jak
dobrze spisze się na kursie – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowej.
Inny ze skazanych – 26 letni Artur, elektromechanik, który podpalił las – zbyt długo się
zastanawiał i nie załapał na komputery, więc
wybrał kurs palacza kotłów c.o.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać
się będą w więzieniu. A że potrzeby remontowe są spore, to i więzienie na tym zyska. Na
palaczy zaś czeka kotłownia i 110 ton opału rocznie.
– W zeszłym roku przeszkoliliśmy 20 palaczy. Dwóch z nich znalazło pracę w spółdzielni
mieszkaniowej – mówi ppłk mgr Włodzimierz
Wawszczyk, dyrektor ZK, który trzyma mocno kciuki za efekty programu, bo to przecież
on i jego ludzie jako pierwsi w Polsce na taką
skalę sięgnęli po unijne pieniądze. A jak to się
uda – wówczas śmiało będą sięgać ponownie.
Tym bardziej iż wystąpili z wnioskiem o wpis
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
„Denar” z pubu miał pecha. Paradoksalnie, gdyby wlepili mu nieco dłuższy wyrok,
być może po wyjściu na wolność nie musiałby żebrać o piwo...
Krzysztof Kozik

„Denar” miał pecha ...

Pozyskanie unijnej kasy przez ZK w
Jastrzębiu wzbudziło zazdrość – nie tylko wśród kolegów z innych więzień. Podziw
swój wyrazili również obecni na otwarciu programu przedstawiciele dyrekcji więzienia w
Ostawie Herzmanicach, którzy zamierzają skorzystać z jastrzębskich doświadczeń.
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... ziemia obiecana

jący w kolejce pod MOPS–em, ale takie
wrażenie mogą mieć i panowie Kulczyk
lub Guzowaty, także mający swoje problemy. Wszystko zależy od punktu odniesienia.
Jeśli zatem klasy i elity rządzące nie
dostrzegą tego problemu i nie zaczną
poszukiwać przeciwdziałających temu
drenażowi rozwiązań mieszczących się
w ramach kanonów demokratycznych, to
jako mniej liczni na pewno nie będziemy
bogatsi. Porównywanie Polski do Danii,
czy nawet Łotwy, jako przykładów prosperity państw małych mija się z celem, bo
takim nigdy nie będziemy. Skoro nie ma
to sensu – poszukajmy innych pomysłów.
Pozwólmy ludziom działać tutaj, bo to jest
warunkiem sukcesu, u nas, na naszym
własnym podwórku, a nie u obcych!
Po poprzednim felietonie pytano mnie:
A co Pan w tym kierunku zrobił, aby młodzi tutaj byli doceniani? O wszystkim napiszę może innym razem. Teraz tylko o inicjatywie z ubiegłego roku. Podczas odbierania wyróżnienia w konkursie „Złoty inżynier 2003” w plebiscycie organizowanym
przez zasłużony dla transformacji w kraju „Przegląd Techniczny”, obserwując
zacne acz nieco starsze grono wybitnych
naukowców i praktyków przemysłu, zaproponowałem nagradzanie młodych poniżej
30 roku życia, którzy już odnieśli w Polsce sukcesy i tak powstała nowa kategoria wyróżnionych – „ Junior”. W tym roku
po raz pierwszy wyróżnieni zostali inżynierowie Radosław Brzozowski, Jarosław Dziwisz, Norbert Radek. Oni zostali tutaj i już odnoszą pierwsze sukcesy.
Do tej idei nawiązał tegoroczny laureat
profesor Ryszard Tadeusiewicz, rektor
AGH, który w swym przemówieniu właśnie o młodych inżynierach i ich roli mówił
21 stycznia 2005 roku w pięknych salach
odrestaurowanego Domu Technika NOT,
przy pełnej sali zacnych gości. Przyjemnie
było tego posłuchać. Dziękujemy Panie
Profesorze.
Jest takie przysłowie: swego nie znacie – cudze chwalicie. Jak ulał pasuje ono
do tego, co dziś dzieje się w kwestii przyczyn migracji zarobkowej Polaków. Przeświadczenie, że u nas do niczego dojść
nie można jest wszechogarniające i równie wszechnieprawdziwe. Ktoś musi na
to zareagować, otrzeźwić społeczeństwo, próbować wydobyć je z obezwładniającego malkontenctwa i fatalizmu. Ziemia Obiecana jest tutaj, pomiędzy Wisłą,
Odrą i Bugiem. Wielką sztuką, a jednocześnie wyzwaniem będzie sprostanie tej prostej prawdzie.
Piotr A. Wrzecioniarz*
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Z ŻABIEJ PERSPEKTYWY
Ludziom puszczają nerwy. To, co widzą
w telewizorze lub czytają w prasie nie pada
w próżnię. Wraca zwielokrotnione przez
własne przemyślenia w listach i przede
wszystkim w internecie. Internet stał się
czwartą władzą. Kto żyw zagląda na
www.listawildsteina.com i lata wzrokiem po
nazwiskach. Oczywiście też zajrzałam. Nie
było mojego. Niezabitowska znalazła swoje
i zrobiła raban na całą TVP. Podobnie inni.
Ale już teraz można listą wymachiwać. Są
na przykład szeregi popularnych nazwisk
o tym samym równie popularnym imieniu.
Znajomi takich pechowców już się od nich
odwracają, kolportują wiadomość w środowisku, już taki przykładowy Jan Kowalski
funkcjonuje w swoim otoczeniu jako kapuś,
choć może być czysty jak łza. Jeśli IPN rzeczywiście udostępni każdemu swoją teczkę, a jest ich ponoć półtora miliona to ten
kraj stanie się piekłem dantejskim, żmijowiskiem, nasiąknie nienawiścią, pękną przyjaźnie i znajomości, sąsiad sąsiadowi ręki
nie poda, wzajemne oszczerstwa zatrują
życie bez względu na to czy donosił czy
nie, czy zarabiał na szpiclostwie, czy podrzucał „śmiecie”, czy go do tego zmuszano
czy nie. Bo nie każdy jest bohaterem.

się i w a ł k u je toto na
wszystkich
kanałach.
W telewizji
przykazakażdeno
mu prezenterowi: jeśli
chcesz się
utrzymać na
posadzie to
musisz mieć
własny pr o gram. A kto by chciał stracić
taką posadę? Więc rozmnożyły się te talkshow, te „porozmawiajmy”, „Najsztub pyta”(ten z zewnątrz – naczelny „Przekroju”),
„Warto rozmawiać” i mnóstwo innych z nieszczęsna Bigosową-góralką i Moniką Olejnik na czele, a wszyscy oni jak sępy rzucają się na świeżą padlinę, na wiadomość
dnia lub tygodnia. W rezultacie na każdym
kanale co dnia mamy te same obnudzone
do cna buźki polityków, którzy chcą wykorzystać każdą okazję, by potem rządzić i
dlatego, jak powiedział Borowski. z portek wyskakują, żeby pokazać się w telewizorze.

Zaproszony do udziału w programie
„Summa wydarzeń” Jacka Żakowskiego
(oczywiście w sprawie listy Wildsteina) znakomity aktor Krzysztof Majchrzak zapewne zbrzydzony już do dna tym wszystkim,
odpowiedział: nie! Nienawidzę tego kraju!
Inkwizytorzy domagają się powszechnej lustracji a kręgi stanowisk wymagających zlustrowania stale poszerzają się i
idą w dół. Przeciwnik jakiegoś wójta, którego nazwisko, bardzo zresztą popularne, odnalazł na liście, otóż ów przeciwnik
przyklejał oszczercze ulotki na słupach i
przystankach, bo sam miał wielką chętkę
zostać wójtem.
Inkwizytorzy powołują się na przykład
dawnej NRD, w której od razu udostępniono materiały STASI i teraz mają spokój.
Zapominają jednak o tym, że dawna NRD
wyludniła się nie dlatego, że ludzi znęciły lepsze zarobki w innych landach, ale
głównie dlatego, że wielu mieszkańców nie
miało życia w swoim środowisku i musiało
zmienić otoczenie, zniknąć w anonimowości. A agentów STASI był ogrom.
U nas wielu może spać spokojnie.
Teczki wydziału IV, zawierające nazwiska i
pseudonimy agentów spośród kleru, a zdarzali się wśród niego nawet biskupi (wiadomość z „Trybuny”), od razu zostały zniszczone i ślad po nich nie pozostał. To, co
jest w IPN to mało znaczący plebs. Prawdziwi i najlepsi agenci są chronieni. Pływają oni w życiu politycznym, gospodarczym i
w biznesie jak rekiny nie pozostawiając za
sobą smugi podejrzeń. Ich teczki znikły i to
od razu, nie pozostawiając żadnego materialnego śladu. W końcu w tej branży nie
pracują głupcy.
Od tygodni mamy więc monotematyczny przegląd tego, co kto myśli na ów
pokazany przez Widsteina temat. Międli

Ja rozumiem tego 18-letniego ucznia
liceum ogólnokształcącego, który napisał
internetem do „Agory”:
„Mam już tego wszystkiego dość! Mam
tego naprawdę i serdecznie dość! Mam
dość Polski i Polaków. Tego naszego polactwa, tej słomy w butach, i tych ludzi – zdaje się – dynamitem od pługa oderwanych.
Tego całego mickiewiczowskiego mesjanizmu... Mam dość katolicyzmu polskiego i
kleru... Mam dość wszystkich chełpiących
się naszymi wartościami moralnymi i etycznymi (jakby jakieś istniały gdzie indziej niż
na papierze). Mam dość okupacji Iraku.
Mam dość Stanów Zjednoczonych i tego,
co sobą reprezentują... Mam dość telewizji, traktującej mnie jak debila... Mam dość
mojego pokolenia, które jakby zdaje się nie
przyjmować do wiadomości tego, że niedługo ono samo będzie taplać się w gównie po rodzicach, pokolenia, które nie chce
walczyć!
Mam dość powszechnego ogłupiania Polaków. Mam dość, że świadomością
milionów rządzą media. Mam dość afer,
komisji śledczych..., kraju pełnego ciemnoty...Mam dość moralności, która usprawiedliwia kradzież astronomicznej sumy
pieniędzy ...
Mam dość...ogólnie... po prostu... i to
wcale nie jest najgorsze! Najgorsze jest to,
że nie widać nigdzie żadnej alternatywy, nie
widać nikogo gotowego to zmieniać...”
Politycy powinni szperać w internecie.
Wtedy dowiedzą się do czego doprowadzili społeczeństwo, nawet 18-latków. Że
ponoszą odpowiedzialność za to, że ludzie
mądrzy i wykształceni, ludzie zdesperowani i bez pracy coraz szerszym strumieniem
opuszczają ten kraj. A oni tam na górze
teczkami grają w salonowca.
Ewa Wanacka

... „Nienawidzę tego kraju” ...

POD PATRONATEM „EUROREGIONÓW – POLSKA”

ZAPROSZENIE DO UDZIAłU W KONKURSIE
O EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

31 stycznia 2005 roku Kapituła konkursu, pod
przewodnictwem Posła RP, Czesława Śleziaka,
ogłosiła IV edycję Konkursu o „Ekolaury Polskiej Izby
Ekologii”. Wiceprzewodniczącymi zostali: Senator RP
Janusz Bargieł oraz Poseł RP Jan Rzymełka.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do
przedsiębiorstw osiągających szczególne wyniki w dziedzinie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które przyczyniły
się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane
podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur
w następujących kategoriach:
- gospodarka wodno - ściekowa
- ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
- gospodarka odpadami, rekultywacja terenów
zdegradowanych
- oszczędność energii, niekonwencjonalne źródła energii
eko-produkt
Terminy:
31 stycznia 2005r. – otwarcie konkursu
30 kwietnia 2005r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
konkursowych
maj 2005r. – prace Kapituły zmierzające do wyłonienia
najlepszych zgłoszeń
czerwiec 2005r. – uroczysta Gala wręczenia nagród
w Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
Konkurs o „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” odbywa się pod
honorowym patronatem Ministra Środowiska
Jerzego Swatonia
oraz
Przewodniczącego Senackiej Komisji Ochrony Środowiska,
Senatora RP Januarego Bienia

Zgłoszenie konkursowe prosimy składać na adres:
POLSKA IZBA EKOLOGII
ul. Warszawska 3; 40 – 009 Katowice
Tel/fax: (32) 253 51 55; 501 052 979
e-mail:pie@pie.pl, www.pie.pl
Regulamin oraz wzór wniosku konkursowego dostępny na witrynie internetowej PIE

