Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o. jest producentem
i dystrybutorem ciepła na rynku lokalnym miasta Cieszyna
oraz producentem energii elektrycznej w skojarzeniu
z produkcją ciepła.
Po modernizacji źródła ciepła w roku 2002, która
polegała na budowie nowego bloku energetycznego
w oparciu o kocioł OR-32 i turbozespół 4,5 Mwe, a
następnie uciepłownieniu w roku 2003 najstarszego osiedla
mieszkaniowego w Cieszynie „Małego Jaworowego”
– Energetyka Cieszynska przygotowuje się do następnych
dużych przedsięwzięć inwestycyjnych:
• uciepłownienia zabytkowego śródmieścia Cieszyna,
które obejmować miałoby podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej minimum ok. 160 budynków miejskich, co
znacznie zmiejszyłoby zanieczyszczenie powietrza w tym
rejonie miasta,
• modernizacji magistrali ciepłowniczej „Południe”,
co znacząco poprawiłoby ekonomikę dostawy ciepła,
a także zlikwidowałoby stare, nie dodające uroku miastu
- napowietrzne sieci cieplne.
Wymienione inwestycje Energetyka Cieszyńska zamierza zrealizować przy wsparciu funduszy Uni
Europejskiej, o które zamierza się ubiegać.
Energetyka Cieszyńska została w roku 2004 przyjęta do grona elitarnego Klubu Gazel Biznesu, czyli
grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.
EC – w miarę swoich możliwości – wspiera naukę i szkolnictwo, współpracując z Technikum
Mechaniczno – Elektrycznym w zakresie organizacji sympozjów oraz wyposażenia pracowni
technicznych, zwłaszcza pracowni poszanowania energii.
W EC od lat odbywają praktyki uczniowie cieszyńskich szkół, a wielu studentów, zwłaszcza na
kierunkach energetycznych odbywa praktyki i pisze prace dyplomowe z zakresu objętego działalnością
Energetyki Cieszyńskiej.
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Przebijemy się!
W

spółczesny świat potrzebuje autorytetów, ale
nie takich, którzy odbiorą ludziom rozum, a
takich, którzy służąc społeczeństwom będą potrafili
oddzielić ziarno od plew. To jest gra. Grą są konwentykle
takie jak Europejski Szczyt Regionów i Miast, jaki odbył
się w maju we Wrocławiu. To spotkanie przekonanych
do pewnych idei polityków z różnych części Europy sprowadziło się do przekonywania się co do słuszności tych
przekonań, utwierdzania w nich. A potem były kolejne kubły zimnej wody: referenda we Francji i Holandii, zamrożenie tego procesu w innych państwach, wreszcie
kwestia unijnego budżetu. Oczywiście Unia Europejska poradzi sobie z tym kłopotem. Zbyt wiele światłych umysłów zaangażowanych jest w proces integracji i zbyt
wiele pieniędzy służy mu, by wszystko miało się rozsypać jak domek z kart. Zresztą dla Europy innej alternatywy nie ma. Ostatnie wydarzenia na europejskiej arenie
pokazały jednak z kim tak naprawdę należy się liczyć, co brać pod uwagę, jak się
nastawiać mentalnie do tej integracyjnej roboty. Może wszystko poszło zbyt szybko, może tempo integracji jest zbyt intensywne? Może należy najpierw zadbać, by
te prawie pół miliarda ludzi najpierw miało szansę poczuć się w nowej Europie bezpiecznie? Może obawy przed groźną dla Europy konkurencją ze strony USA, i Azji
są przesadzone? Jest wiele niewiadomych. Jedno jest pewne. Europejscy politycy analizujący w czasie wakacji obecną kryzysowa sytuację w UE powinni na plażach Morza Śródziemnego wziąć głęboki oddech i zastanowić się nad prawdziwymi przyczynami ich ostatnich porażek.
To jest także nasza sprawa. Skończył się już czas spoglądania na UE jak na
święty obrazek. Zaczynamy dostrzegać w niej rysy i niedoskonałości. Warto więc
wnieść do niej także nasz zdrowy rozsądek, bo przecież nie wyniósł się on z kraju
nad Wisłą wraz z ostatnim zarobkowym emigrantem. Niedawne wydarzenia jasno
pokazują, że elity w każdym kraju popełniają błędy w ocenie sytuacji i cierpią na
skłonność odrywania się od bazy wyborczej. To nie tylko nasza, polska choroba.
Z racji częstych kontaktów z ludźmi pełniącymi służbę publiczną w Polsce dobrze
wiem, jak przytłaczającą większość stanowią ludzie światli, praktyczni i posiadający wizję. Może to zabrzmieć jak herezja w świetle doniesień o aferach, łapówkach i
sprzeniewierzeniach. Te sensacje zaciemniają obraz i tworzą jego pozorne, zamazane kontury. Mamy co dać Europie. Nie jesteśmy ani głupsi, ani mniej kreatywni
od innych, a jakże często bardziej. Może trochę mniej zamożni i przez to trudniej
się nam przebić. Ale przebijemy się.
Jacek Broszkiewicz
redaktor naczelny
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Nauka – trudne wybory

Dobrze jest znać przyszłość.
To daje poczucie stabilizacji,
wiary w jutro, sens życia i pracy.
Przyszłość jest jednak tajemnicą, dla której różnymi sposobami próbujemy ujawnić przynajmniej mgliste zarysy, stosując różne metody prognozowania. Naturalnie margines
przewidywalności jest mocno ograniczony, ale – mimo
wszystko – jeśli zaplanujemy i wykonamy konkretne
działania obliczone na rzeczywisty efekt, to przyszłość,
choćby nawet tylko w zarysach, da się jednak jakoś
przewidzieć. Plany to nasza specjalność. Podobnie jak
zapominanie o nich. Już ucichła debata nad Narodowym Planem Rozwoju. I słusznie, bo z planem - rozumianym stosownie do kryteriów, jakie temu pojęciu są
powszechnie przypisane – nie ma on wiele wspólnego.
Narodowy Plan Rozwoju, jak każde inne zdarzenie tego wymiaru, ma swoje dwie strony: ideową i praktyczną. Politycy ograniczyli się do strony ideowej. Rzucono świetliste myśli i oczekiwano, że one się same z siebie zrealizują. Tymczasem same realizować się nie chcą, a okazuje się, że nie ma w Polsce nikogo, kto
miałby pomysł, jak w tej sprawie przejść od teorii do praktyki
Jako inżynier pracujący na uczelni technicznej wiem, że jeśli
mam zbudować maszynę, to powinienem najpierw określić cele
jej działania, ale muszę także wiedzieć, jak ją zrobić. NPR określa cele, jednak niewiele w nim informacji o tym jak je osiągnąć.
Jako konsultant i przedstawiciel środowisk intelektualistów, zaproszony zaraz na początku do udziału w dyskusji nad NPR,

zwracałem uwagę na występujący w nim oczywisty rozdźwięk
między planowaniem strategicznym i operacyjnym. W NPR zarysowano cel, jednak brak metody, sposobu i narzędzi jego realizacji. Niestety trudziłem się nadaremnie. Nasi ekonomiści i politycy
nie wykraczają poza sferę życzeń i postulatów. Zapewniają, że
powinno być lepiej, lecz nie wskazują co zrobić, by ten stan osiągnąć. Od dopracowania „szczegółów technicznych” powinni być
inni. Problem polega jednak na tym, że tych innych jakoś nie widać, Martwi mnie ten brak wizji i pomysłu na Polskę.
O tych słabościach chciałbym dziś powiedzieć w sposób
ogólny, bo tą impotencją dotknięte są niemal wszystkie obszary polskiej działalności publicznej, jednak dla konkretyzacji dalszych rozważań pozwolę sobie napisać o tym zjawisku jedynie w
odniesieniu do dziedziny, na jakiej się znam – to znaczy badań
naukowych. Na całym świecie badania naukowe są „drożdżami”,
na których wyrasta gospodarka. Wszędzie, także w oficjalnych
dokumentach Unii Europejskiej, pełno jest treści nawiązujących
do postulatu budowy gospodarki opartej na wiedzy i tworzenia
społeczeństwa informacyjnego. A jak wygląda to w praktyce?
W różnych krajach, takich jak Finlandia, czy Irlandia przyznanie
najwyższego priorytetu badaniom naukowym było trampoliną, która
te kraje wybiła mocno w górę pod względem gospodarczym i cywilizacyjnym. Wiemy o tym, zazdrościmy - ale na własnym podwórku nie
robimy nic, by osiągnąć taki sam lub przynajmniej zbliżony rezultat.
Wskaźnik 0,3 procenta budżetu narodowego przeznaczanego na badania naukowe w Polsce - jest zawstydzający. A przecież mówi się,
że unijna Europa powinna dojść do poziomu 3 procent! To dziesięciokrotnie więcej, niż my obecnie decydujemy się przeznaczać na ten
cel. Jeśli dodać do tego żenująco niski poziomi poziom polskiego dochodu narodowego per capita – obraz będzie dopełniony.

EUROPEJSKI SZCZYT REGIONÓW I MIAST
Specjalnie dla „ER-P”

Nowe podejście
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Europejski Szczyt Regionów i
Miast we Wrocławiu stał się w końcu maja forum wymiany doświadczeń, a zarazem miejscem artykulacji
postulatów i potrzeb tych środowisk,
które są bezpośrednim adresatem
unijnych programów pomocowych i
strukturalnych. To spotkanie miało
tym ważniejszy charakter, że byli na
nim obecni przedstawiciele regionów
i miast zarówno z państw „starej”
Unii, jak i nowej „dziesiątki”. Spotkali się więc ludzie od dawna obeznani
z problematyką korzystania z dobrodziejstw bycia w UE, z tymi, którzy są
chłonni praktycznej wiedzy o tym, jak
z członkostwa korzystać. Zderzyły
się także odmienne sposoby postrzegania interesów i ich realizacji.W tym
wydaniu „ER-P” przedstawiamy opinie prezentowane przez wybitnych
przedstawicieli regionalnej Europy
samorządowej. Jest to zapis debaty, która ukazuje różnorodność spojrzeń, ale też zgodę co do jednego: na
dalszy proces integracji społeczeństwa naszego Kontynentu.
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AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
Nauka kreuje rzeczy nowe, sprawia, że narody, społeczeństwa są przedsiębiorcze, mogą się włączać w rozwój cywilizacyjny. Siła finansowa państwa, czy jego gospodarki przestała już
odgrywać rolę pierwszoplanową jako wyznacznik rozwoju gospodarczego, ponieważ inwestorów do dobrego pomysłu można obecnie pozyskać na całym świecie. Globalizacja spowodowała, że transfery środków finansowych mogą bez przeszkód podążać za dobrymi pomysłami. Samych pomysłów natomiast nic
nie zastąpi.
Nauka rozważana jako
czynnik wzrostu gospodarczego nie może być
traktowana w sposób homogeniczny. Jeśli gospodarka ma być oparta na
wiedzy, to powstaje pytanie o to, jaka ta wiedza ma być? Nic nie ujmując różnym, niezwykle istotnym dyscyplinom,
zwłaszcza humanistycznym, trzeba podkreślić,
że w przytoczonym wyżej
kontekście pierwszoplanowe znaczenie zyskują te działy nauki, które
mają bezpośredni wpływ
na poziom technologiczny i konkurencyjną zdolność gospodarki. Są nimi nauki ścisłe ,
przyrodnicze i techniczne – i z faktu tego trzeba wyciągnąć wnioski. Przykładowo: skoro ostatnio wiele mówimy o społeczeństwie
informacyjnym i o rozwoju tych dziedzin, które mają przedrostek
„e-„, czyli e-commerce, e-learning, e-goverment itp., - to bądźmy
konsekwentni do końca i przyznajmy informatyce priorytetowe finansowanie. Inaczej nie będziemy w stanie uzyskać tych wszyst-

kich korzyści, które wynikają z posiadania własnego dorobku intelektualnego w tej awangardowej dziedzinie.
Zasada dawania „każdemu po równo”, funkcjonując w polskiej nauce, jest nieefektywna. Obecnie stan badań naukowych
w Polsce i na świecie przypomina nadymający się balon. Wiemy coraz więcej, i to powoduje, że granica pomiędzy znany i nieznanym przesuwa się szybko w głąb nieznanych obszarów we
wszystkich możliwych kierunkach. Wiedza w ujęciu globalnym
powiększa się więc błyskawicznie. Z jednej strony dystans pomiędzy naszą wiedzą a stanem totalnej ignorancji wzrasta – i to bardzo cieszy.
Z drugiej jednak – powierzchnia owego puchnącego wiedzą „balonu”
bezustannie się zwiększa. Ta powierzchnia to
front badań naukowych.
Jeśli będziemy równomiernie rozkładać nasze
skromne środki finansowe na całej jego powierzchni, to warstwa nakładów przypadających
na każde konkretne badania będzie bardzo cienka. Najpierw nie wystarczy na prowadzenie bardziej kosztownych (chociaż lepiej rokujących) badań, a potem nie wystarczy
na prowadzenie jakichkolwiek badań w ogóle – i całość dotacji
będzie pochłaniana na potrzeby „utrzymania potencjału badawczego”. Wystarczy na opłatę budynków i na płace (głodowe…)
pracowników naukowych, nie wystarczy na nowoczesną aparatucd. na str. 5

WROCŁAW 2005 – DEBATA NAD POLITYKĄ REGIONALNĄ W UNII EUROPEJSKIEJ

Danuta Hubner, komisarz UE ds. polityki regionalnej:
Mimo chwilowych zawirowań zwiąunijnego szczyzanych z fiaskiem
tu, które było zaskoczeniem i po niepokanależy
referendach
udanych
zać, że Europa pracuje, że jest zjednoczona i zdolna podejmować decyzje
Unia Europejska nie została sparaliżowana. Na szczycie załatwiono wiele szczegółów dotyczących budżetu UE na lata 200713. Dyskusja nad budżetem doszła prawie
do finału i zabrakło tylko kropki nad „i”
odniesieniu do wspólnej polityki rolnej.
W obszarze polityki regionalnej nadal
obowiązują przyjęte w marcu tego roku nowe
rozwiązania dotyczące pobudzania wzrostu,
tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania konkurencyjności gospodarki europejskiej
– innymi słowy trzymamy się ustaleń po rewitalizacji Strategii Lizbońskiej. Jeśli więc hasło
„nie ma demokracji bez decentralizacji” ma
przybrać konkretne kształty w tym właśnie
kontekście, to bardzo ważne jest sformułowanie zadań i sposobów ich realizacji. O wadze
tego stwierdzenia świadczy przykład Polski.
Jeśli spojrzeć z perspektywy przemian ostatnich 15 lat, to jasne staje się, że o demokracji w Polsce trudno by mówić, gdyby nie kurs
na decentralizację władzy, decyzji, kompetencji i zarządzania finansami. Trzeba jednak
jasno stwierdzić, że polskie przemiany dopiero teraz, po wejściu naszego kraju do rodziny
państw będących członkami UE, mają szanse nabrać dużego tempa – przede wszystkim
w wymiarze ich wsparcia pieniędzmi z budże-

tu Unii. To jest ten cel, o który uparcie walczyliśmy od dawna. Polityka regionalna Unii Europejskiej i fundusze strukturalne są narzędziami wykorzystującymi kompetencje najniższych szczebli zarządzania społecznościami
lokalnymi i regionalnymi. Oczywiście konieczne jest stałe zwiększanie tych kompetencji i
uprawnień. Towarzyszyć temu jednak musi
stałe zwiększanie poczucia odpowiedzialności
samorządów i budowanie tej świadomości już
na szczeblu gmin.
Polityka regionalna w ramach UE nie jest
łatwa. Naczelna idea polegająca na wspieraniu regionów biedniejszych napotyka na opory, ale to nie oznacza, że zasadniczy kurs
przestaje być aktualny. To właśnie tego rodzaju spotkania stawiają ten problem w centrum
uwagi, stanowią jak gdyby przeciwwagę i alternatywę dla rozpatrywania spraw Unii wyłącznie z pozycji państw członkowskich i rządów.
Zresztą same rządy przechodzą swoistą ewolucję w swym postrzeganiu problemu władzy.
Nie można nie dostrzegać oczywistych trendów, polegających na tym, że decentralizacja władzy jest najskuteczniejszym sposobem rządzenia. Wierzę w związku z tym, że w
i Polsce już niedługo środki z unijnych funduszy strukturalnych będą spływały bezpośrednio na szczebel regionów, a rola państwowych
instytucji centralnych na tym polu będzie ulegała stopniowej erozji.
Unia Europejska nie uchwalając budżetu nie podjęła wiążących decyzji, które miały ukształtować przyszłość Kontynentu. Ale

one zostaną powzięte. Te rozwiązania będą
tym istotniejsze, że odpowiedzą jak radzić
sobie będziemy z problemem niskiego wzrostu gospodarczego, bezrobociem i słabej
konkurencyjności europejskiej gospodarki.
Będziemy musieli także stawić czoło wyzwaniom wynikającym ze starzenia się naszych
społeczeństw. Bardzo wyraźny staje się trend
polegający na ujednolicaniu polityki gospodarczej w Europie, mamy strategię zwalczania
bezrobocia, politykę spójności. Na szczęście
Unia wykazała się wystarczającą odwagą. By
otworzyć się i przyjąć rok temu kolejnych 10
państw. Wkrótce – choć nie wiadomo jeszcze
dokładnie kiedy - do naszej rodziny przyjmiemy Bułgarię i Rumunię, co pozwoli tym krajom
zwiększyć tempo rozwoju, a i naszym gospodarkom doda impetu. W poszukiwaniu sposobów na zwiększanie konkurencyjności polityka
bardzo ważną rolę do odegrania ma polityka
spójności. Unia Europejska to 240 regionów
i tysiące miast. Różniących się dobrobytem i
stopniem rozwoju gospodarczego, poziomem
cywilizacyjnym. Nie możemy sobie pozwolić
na to, by 10 procent ludności zamieszkującej
regiony ubogie generowało tylko 2,5 procent
PKB Unii. Polityka spójności powinna eliminować bariery rozwoju tych regionów. Dlatego tak bardzo potrzebujemy działań najlepiej
dostosowanych do warunków regionalnych i
lokalnych. To dlatego właśnie w ramach polityki spójności nowej generacji proponujemy silniejsze zakotwiczenie programów wspólnoto-

cd. na str. 7
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...trudne wybory

6

rę i na kosztowne eksperymenty. Wnioski są oczywiste. Będziemy mieli naukowców, ale nie będziemy mieli nauki. A może już
osiągnęliśmy taki stan?
Obecnie w Polsce nie stosujemy żadnej aktywnej polityki wyboru dyscyplin naukowych, które powinno się preferować z uwagi na ich znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarki. Wszyscy powtarzają: „musimy zbudować gospodarkę opartą na wiedzy”. Przypomina mi to sytuację ze znanego wiersza Juliusza
Słowackiego (z Epigramatu XXXV): Szli krzycząc „Polska, Polska”! (…) Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące
i zapytał: „Jaka?”. Właśnie:
wiedza..., ale jaka?
Nie wystarczy skandować: WIEDZA! by stworzyć nowoczesną gospodarkę. Pytanie na dziś to: JAKA
WIEDZA? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest
w gruncie rzeczy poszukiwaniem recepty na Polskę jutra. Jeśli dokonamy wyboru dyscyplin, na które należy położyć szczególny nacisk, i zdecydujemy się znacząco je wspierać finansowo – to stworzymy przesłanki do tego, żeby nauka
mogła stać się siłą sprawczą naszego cywilizacyjnego awansu. Trzeba jednak
zdecydować się, czy chcemy angażować się w informatykę, w biotechnologie,
w nanotechnikę – czy może
w coś jeszcze całkiem innego. Gdy się już zdecydujemy
(a trzeba to zrobić szybko!)
to musi potem obowiązywać żelazna konsekwencja
w dostatecznym finansowaniu tych właśnie wybranych
dziedzin nauki, żeby osiągnąć w nich wyniki możliwe do spożytkowania w gospodarcze. Trzeba skończyć
ze stosowaną obecnie przez
państwo praktyką równego dzielenia biedy i w istocie dbania tylko o to, by nasz cały potencjał naukowy po prostu nie wymarł
lub do cna nie został wydrenowany przez bogatszych. Niestety,
nie jesteśmy światowym mocarstwem i nie stać nas na uprawianie wszystkich możliwych kierunków badań naukowych. Albo się
skoncentrujemy na jakichś konkretnych i bardzo nowoczesnych
zagadnieniach oraz dołożymy starań, by wyniki naukowe możliwie szybko aplikować w gospodarce, albo pozostaniemy europejską prowincją.
Wejście Polski do Unii Europejskiej opisane wyżej problemy dodatkowo skomplikowało. Zjawiskom trapiącym od lat polską naukę, takim jak pozyskiwanie przez instytucje z bogatszych
krajów naszych najzdolniejszych naukowców, wyjazdy zagranicę utalentowanej młodzieży itp., towarzyszy teraz drenaż instytucjonalny. Polska, po wejściu do Unii Europejskiej, podobnie zresztą jak inne kraje, wpłaca do unijnej kasy pewną kontrybucję na rzecz badań naukowych, które potem, w sposób skoor-

dynowany w zespołach międzynarodowych, realizowane są na
skalę kontynentalną. To oczywiście rzecz godna najwyższej pochwały.
Sęk jednak w tym, że środki na badania naukowe, także nasze, są rozdzielane przez Brukselę w oparciu o unijną listę priorytetów, bo UE, w odróżnieniu od Polski, ma spójną politykę w
tej dziedzinie. Jest ona zawarta w tzw. programach ramowych.
Programy ramowe (piąty, szósty i siódmy), dotyczą dziedzin będących strategicznymi w kontekście rozwoju gospodarki, jednak
o tym, jakie to są dziedziny decydują przede wszystkim te kraje,
które w UE są najsilniejsze i najbardziej wpływowe. Polski w tym
gronie nie ma. Skutek jest taki, że rezultaty badań finansowanych przez i w UE służą przede wszystkim gospodarkom krajów
najbardziej cywilizacyjnie rozwiniętych. W taki właśnie, zinstytucjonalizowany, sposób nasz kraj traci szanse na impulsy mogące pchnąć nas do przodu,
bo polski uczony w polskim
laboratorium, za pieniądze
polskiego podatnika (przekazane do Brukseli i z trudem wywalczone w konkursach o „granty” międzynarodowe) rozwiązuje problemy,
które powiększają przewagę konkurencyjną gospodarki najbogatszych krajów Europy – nad naszą gospodarką. Dystans będzie się powiększał.
GórniczoAkademia
Hutnicza, którą mam zaszczyt kierować, otrzymała w ubiegłym roku nagrodę „Kryształowej Brukselki”
przyznawaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy działający przy Ministerstwie
Nauki i Informatyzacji tym
uczelniom, które odnoszą
najwięcej sukcesów w pozyskiwaniu unijnych grantów na badania naukowe. A
więc wiem dobrze, że można do kraju przyciągać pieniądze z UE. Wspominam o
tym dlatego, by powyższych
moich refleksji nie brać za
żale sfrustrowanego naukowca, którego praca jest
nikomu w Unii niepotrzebna.
Przeciwnie, moja praca jest
potrzebna, jest ceniona – i
dobrze mi za nią płacą. Jako
uczony mam jednak obowiązek odnotować niepokojące zjawisko dostrzegane przeze mnie
w skali ogólnej.
Dość już intelektualnego zniewolenia i pogłębiającej się gospodarczej zależności od Zachodu. Warto skorzystać z potencjału,
jakim jest polska nauka, wciąż jeszcze bogata kreatywną mądrością polskich badaczy. Trzeba naszą wiedzę i nasze odkrycia wykorzystać w taki sposób, by służyły wzbogaceniu naszego
kraju i podniesieniu poziomu życia jak największej liczby Polaków. W tym celu musimy jednak postawić na konkretne dziedziny nauki i wstrzyknąć w nie pokaźną dawkę środków. Najpierw
trzeba określić, co nasza gospodarka może i powinna wchłonąć.
NPR o tym nie mówi – a najwyższy już czas po temu.
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz*
*Autor jest Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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Nowe
podejście

wych, strukturalnych na poziomie lokalnym i
regionalnym. Postulujemy również nadanie
większej roli szczeblom lokalnym i regionalnym nie tylko w polityce regionalnej UE, ale
w całej jej filozofii i strategii. W wymiarze praktycznym oznaczać to będzie lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i wiedzy na poziomie
lokalnym na wsi i w miastach. W większym niż
dotychczas stopniu należy wspierać ducha
przedsiębiorczości, zwiększać dostęp małych
i średnich przedsiębiorstw do kapitału.
Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczący nowego oblicza polityki
spójności po roku 2006 jasno stwierdza, iż
wszystkie regulacje i przepisy powinny być
tworzone we współpracy z partnerami społecznymi. Dążymy do tego, by zarządzanie
projektami korzystającymi ze wsparcia fun-

DEBATA NAD ROZWOJEM REGIONALNYM W UE
regionalna
polityka
Ponieważ
sprzyja solidarności między mieszkańcami Europy, stanowi ona przedmiot
szczególnej uwagi w pracach Komisji
Europejskiej. Opracowywane programy na lata 2007 – 2013 mają na celu
wzmocnienie spójności ekonomicznej
i socjalnej Unii, poprzez zmniejszenie
różnic w rozwoju między regionami. Na
realizację programów przeznaczone są
cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla rozwoju infrastruktur, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz inwestycji tworzących miejsca pracy, Europejski Fundusz Społeczny dla szkoleń i integracji zawodowej, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnej dla rozwoju wiejskiego i pomo-
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w których, co
ważne, wszyscy zainteresowani przejawiają gotowość do ich
kontynuowaMoim
nia.
zdaniem,
podział funnie
duszy
może oznaczać takiego ich wykorzystania, że wszyscy dostaną mniej pieniędzy. Taka sytuacja spowodowałaby
wiele negatywnych skutków na czele z wyhamowaniem rozwoju w całej
Europie. Gdyby tak się stało, to nowoprzyjęte państwa nie miałyby profitów,
niezbędnych do kontynuowania pro-

Szukając „złotego środka”

Specjalnie dla miesięcznika „Euroregiony–Polska” PETER STRAUB
– Przewodniczący Komitetu Regionów

duszy strukturalnych odbywało się docelowo
na poziomie lokalnym. Stosowanie na szeroką skalę partnerstwa publiczno-prywatnego
powinno się odnosić nie tylko do projektów
infrastrukturalnych, ale także do podnoszenia jakości usług publicznych. Na poziomie
Komisji Europejskiej zacieśniamy współpracę z Radą Europy, by tchnąć nowego ducha
w politykę spójności, a także z Europejskim
Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który będzie
pomagał przy opracowywaniu i implementacji
dużych projektów unijnych.
Podejście do opracowywania programów
strukturalnych nowej generacji po roku 2007
stawia sobie za zadanie maksymalizowanie
synergii pomiędzy polityką spójności a Strategią Lizbońską oraz polityką zatrudnienia.
To oznacza nową jakość polityki spójności.
To dlatego tak ważne jest wypracowanie sposobów zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej europejskich miast i regionów, ich zdolności generowania nowych miejsc pracy, urzeczywistniania planów związanych z rozwojem
gospodarki opartej na wiedzy. Myślę, że istotne znaczenie dla powodzenia tych zamierzeń
będzie miała współpraca pomiędzy regionami
i miastami europejskimi w tym właśnie kontekście.
Polityka spójności musi dysponować skutecznymi mechanizmami i narzędziami pobudzania wzrostu gospodarczego. One muszą być
głęboko zakorzenione w lokalnych warunkach.

cy w eksploatacji rolnej, Finansowy
Instrument Orientacji Rybołówstwa
dla potrzeb tego sektora. Ponadto istnieje Fundusz Spójności, obsługujący projekty środowiskowe i transportowe w najmniej rozwiniętych państwach
członkowskich.
Programy KE, z globalnym budżetem 336 miliardów euro, skoncentrowane są na trzech liniach,: Konwergencji – stymulującej rozwój i politykę
zatrudnienia w regionach słabiej rozwiniętych, szczególnie w państwach
Konkurencyjności
nowoprzyjętych,
– przyspieszającej zmiany w pozostałej części UE, Współpracy – wspierającej harmonijny rozwój na całym terytorium Unii.
Nie uzyskaliśmy jeszcze pełnej
zgody wszystkich państw członkowskich na zaproponowany przez Komisję podział środków finansowych, niezbędnych do wdrażania programów.
Obecnie prowadzone są pod przewodnictwem Luksemburga negocjacje
(trwa okres prezydencji tego państwa),

cesu podnoszenia potencjału ekonomicznego. Niekorzystne byłoby również uczynienie z nowych członków
Unii Europejskiej wyłącznych odbiorców środków finansowych. W takim
przypadku straciłyby „stare” państwa
członkowskie, jak Niemcy. Kraj ten,
będący dużym państwem i prowadzącym na szeroką skalę eksport, nie
może z tego tytułu ponosić strat, które nie byłyby z kolei wyrównywane, na
przykład, przez środki, pochodzące z
funduszu spójności.
podział
negocjując
Musimy,
budżetu, znaleźć tak zwany „złoty środek”, dzięki któremu Unia Europejska, z jednej strony, w imię solidaryzmu będzie pomagać biedniejszym
jej członkom, a z drugiej dbać o interes państw „starej” Europy. Pamiętajmy również o tym, że świat pędzi cały
czas do przodu. W naszym wspólnym interesie jest stworzenie z Europy konkurencyjnego regionu, zdolnego funkcjonować z powodzeniem we
współczesnej rzeczywistości.
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Dotrzeć do serc ludzi

Bardzo się cieszę, że w sercu europejskiej polityki regionalnej leżą sprawy,
związane ze współpracą transgraniczną. Znajduje to potwierdzenie nie tylko w
priorytetowym traktowaniu tego obszaru przez Komisję Europejską, ale również
w zapisach Konstytucji Europejskiej. Stwarza to nadzieję, że przyszłość integracji
regionów przygranicznych ułoży się pomyślnie. Oczywiście nasz optymizm nie
zaciera faktycznego obrazu rzeczywistości. Jesteśmy świadomi skali występujących
w Europie problemów i ich implikacji. Generalnie, wszystkie obecne trudności
można podzielić na trzy grupy.

Pierwsza dotyczy
spraw, związanych z krajami tak zwanej „starej”
piętnastki. W gronie tych państw toczy
się debata na temat podziału środków
finansowych z funduszy strukturalnych. Zmierza ona w stronę ponownego przywracania centralizacji, a więc
w kierunku, który, tak naprawdę, osłabia autonomię i demokrację regionalną oraz lokalną. W moim przekonaniu
najlepszym sposobem dobrego sprawowania rządów i co za tym idzie rozdysponowywania funduszy jest decentralizacja, gdyż dzięki niej unika się
narzucania społeczeństwu ujednoliconego modelu. Ponadto niweluje ona
w znacznym stopniu obawy obywateli związane z globalizacją oraz przemianami gospodarczymi i społecznymi w świecie. Obecnie w Parlamencie Europejskim prowadzimy rozmowy nad zabezpieczeniem interesów
wszystkich regionów granicznych. Nie

chcemy, aby mnożyły się podobne
sytuacje jak w Niemczech, w których
wraz z procesem centralizacji nasiliły
się tendencje do ograniczania współpracy transgranicznej.
Druga grupa problemów dotyczy
spraw związanych z nowoprzyjętymi państwami członkowskimi. Przed
nami są ogromne zadania do wykonania, nie tylko w ramach rozwijania
polityki spójnościowej, ale i tworzenia
nowych instrumentów prawnych. Przyglądając się powstającym rozwiązaniom prawnym, można zauważyć, że
przyznają one większą rolę państwom
narodowym. W ten sposób kraje nowej
„dziesiątki” uzyskują szerszy wpływ na
życie polityczne, gospodarcze i społeczne niż istniejący w Europie model
regionów i miast. Moim zdaniem, takie
rozwiązanie jest niekonieczne. Weźmy na przykład współpracę transgraniczną. Z tego względu że, odbywa się ona na wielu różnych obszarach, obejmuje praktycznie wszystkie

sprawy związane z życiem człowieka.
W jej ramach udaje się z powodzeniem
łączyć różnice kulturowe i, co ważne,
budować pomosty ponad podziałami
wspólnie z obywatelami oraz z politykami z różnorodnych partii. Działania
na rzecz regionów granicznych i transgranicznych koordynuje Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG). Polegają one między
innymi na eksponowaniu specyficznych problemów tych obszarów, reprezentowaniu interesów wobec narodowych i międzynarodowych parlamentów i organów władzy. SERG pomaga w realizowaniu wspólnych programów i projektów, wnioskowaniu o środki finansowe, a także w ich deponowaniu i dysponowaniu. Ponadto organizuje imprezy związane z problematyką współpracy transgranicznej, współdziała w rozwiązywaniu zaistniałych
trudności oraz wspiera różnorodne inicjatywy i akcje. Efekty działań Stowarzyszenia można zauważyć na przy-
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Trudne pytania

Nadszedł bardzo trudny czas, w którym trzeba zrealizować dane kilka lat temu
obietnice, stwierdzające, że władze lokalne i regionalne nie tylko będą traktowane
jako beneficjanci, ale również jako uczestnicy programowania – tworzenia polityki
europejskiej. Pora więc, żeby przedstawiciele władz wyraźnie opowiedzieli
się za bardzo jednoznacznym sposobem rozumienia polityki na szczeblu
kontynentalnym. Myślę w szczególności o polityce spójności.
W obecnej sytuacji nie można
unikać jednoznacznych stanowisk,
zwłaszcza, gdy niektóre rządy krajowe wyraźnie zmieniają optykę i kierunek działania. Chciałbym również
zwrócić uwagę na fakt, że decentralizacja nie jest tworem powstałym w
wyniku działalności polityki spójności
czy funduszy strukturalnych. Jest ona,
tak naprawdę, sposobem na poprawę jakości zarządzania, na podniesienie podmiotowości lokalnych i regionalnych społeczności, a także na to,
żeby mieszkańcy tych obszarów uwierzyli, że mogą sami gospodarować na
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własnym terenie. Decentralizacja dotyczy przecież codziennego działania,
zarządzania sprawami publicznymi.
Władze lokalne i regionalne, zajmując się sprawami mieszkańców, dają
im poczucie, że mogą oni sami kontrolować swoje sprawy. Dlatego przedstawiciele władzy nie powinni unikać
trudnych pytań, zwłaszcza w obecnej
chwili. Należy zdecydowanie odpowiedzieć sobie na pytanie – w jaki sposób
traktuje się zasadę solidarności? Jak
dalece poczuwamy się do solidarności
z innymi ludźmi? Sprawa nie jest prosta, ponieważ samorządy lokalne w

„starych” państwach Unii Europejskiej
muszą starać się zrozumieć samorządy w „nowych” krajach członkowskich,
które ewidentnie (statystyki to pokazują) są biedniejsze. Trzeba obiektywnie
i dobitnie zdać sobie sprawę, kto jest
w obecnej chwili uboższy. Z drugiej
strony, samorządy „nowych” państw
muszą zrozumieć, że samorządy „starych” krajów członkowskich mają w
dzisiejszych czasach poważne problemy nie tylko natury ekonomicznej. Niezbędne jest również wyeliminowanie
myślenia typu: „Teraz nam się należą pieniądze, bo jesteśmy nowi. Wy
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kład w służbie zdrowia, edukacji czy
w kulturze. Nie ma więc, moim zdaniem, potrzeby naruszania istniejącego systemu, który sprawdza się bardzo dobrze w praktyce. Dlatego nasze
starania na forum Parlamentu Europejskiego idą w kierunku uzyskania gwarancji rozwiązań decentralizacyjnych,
które zabezpieczą interesy członków
Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych.
Ostatnia grupa problemów związana jest z nowymi granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. W obecnie
realizowanej polityce międzynarodowego sąsiedztwa, w ramach której
finansowana jest współpraca transgraniczna (między innymi ze środków
Komisji UE do spraw Polityki Regionalnej), można zauważyć, że regionom
przygranicznym stworzono lepszą
sytuacje niż pozostałym tego typu jednostkom w okresie poprzedniej współpracy. Dlatego uważam, że dzisiaj nie
należy mówić wyłącznie o tym, jak
powinna wyglądać polityka zewnętrzna Unii. Powinniśmy również debatować nad możliwościami współpracy
po obu stronach nowych granic UE.
Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych ma w tym temacie
cenne doświadczenia i warto byłoby
je uwzględnić w sposób bardziej bezpośredni niż jest to uwzględnione w
obecnych propozycjach.
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy, dotyczące
przyszłości Europy. Ostatnio w Bruk-

swoje już dostaliście!”. Musi zaistnieć
poczucie solidarności po obu stronach. Wymaga to wzajemnego zrozumienia i wspierania się we wszystkich działaniach. Silniejsi pomagają
słabszym, słabsi doceniają znaczenie
wzrastania silnych. Działania te doprowadzą do zrealizowania założeń polityki spójności. Mówiąc o niej warto
odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy
uważamy, że polityka spójności jest
tylko czymś przejściowym i zniknie,
czy tez uważamy ją za trwały element
rzeczywistości Unii Europejskiej, który nie będzie przeciwstawiany polityce wzrostu? Uważam, że musimy głośno powiedzieć : „Nieprawdą jest, że
istnieje wybór – albo polityka wzrostu,
albo polityka spójności!”. Tak naprawdę obie polityki uzupełniają się. Nie
będzie wzrostu bez spójności.
Jan Olbrycht*
*Autor jest Deputowanym do Parlamentu Europejskiego.

seli w trakcie dialogu strukturalnego Pan Przewodniczący Jose Manuel Barroso stwierdził, że „prawdziwa, spójna i dynamiczna solidarność
w Europie uwzględnia nowe szanse
dla regionów”. Wśród „starej” piętnastki są regiony, które zmierzają ku najwyższym poziomom rozwoju, zwłaszcza technologii. To tam trzeba generować środki, aby później móc uzyskać fundusze, z których będzie można korzystać w ramach polityki solidarnościowej. Jest to bardzo ważna
sprawa również dla regionów transgranicznych. Musimy zatem w najbliższym czasie zmierzyć się z ogromnymi wyzwaniami, które mogą wpłynąć
dodatnio na rozwój współpracy w tych
rejonach Europy.
Druga sprawa, o której chcę powiedzieć, dotyka, moim zdaniem, fundamentalnej sprawy. Pochodzę z Holandii, w której trwa obecnie debata na
temat referendum konstytucyjnego. W
trakcie jej trwania zauważyłem, że za
dużo się mówi o pieniądzach, absorb-

cji środków, instrumentach prawnych
itp. W związku z tym nasunęły mi się
pytania: Czy tak naprawdę, propagując Traktat Konstytucyjny, myślimy
o obywatelach, ich reakcjach? Czy
docieramy do ich serc? Wydaje mi się,
że zapomnieliśmy o tym, co stało się w
Irlandii. Kraj ten przyjął ogromne środki finansowe, dzięki którym przeżył cud
gospodarczy. Nastąpił znaczny rozwój
zatrudnienia, a później...Irlandczycy
opowiedzieli się w referendum przeciwko rozszerzaniu Unii Europejskiej.
Patrząc przez pryzmat tych
doświadczeń uważam, że powinniśmy
opracować nową strategię komunikacyjną, w której uwzględnimy nie tylko
mądry podział środków, ale i dotarcie
do serc naszych obywateli.
Lambert van Nistelrooij *
*Autor jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Europejskich Regionów
Granicznych oraz Deputowanym do
Parlamentu Europejskiego.

Europa regionów

niedawstosunkowo
Ponieważ
no uwolniliśmy się od systemu totalitarnego, nasze doświadczenia związane
z demokracją są niezbyt duże. Dlatego
chcemy się jak najwięcej uczyć od „starych” państw członkowskich Unii Europejskiej i korzystać z ich doświadczeń. Aby
podnieść poziom życia naszych mieszkańców, który jest niższy od warunków w jakich egzystuje zachodnie społeczeństwo, chcemy kontynuować rozwój współpracy z regionami, zwłaszcza
przygranicznymi. Obecnie realizujemy
z powodzeniem wiele programów finansowanych z unijnych funduszy. Należycie układają się stosunki z władzami

Słowacji, które bez żadnych problemów
zaakceptowały Konstytucję Europejską.
Wspólnie dostrzegamy w tym dokumencie wielką szansę na to, że w przyszłości
nastąpi zrównanie statusu ekonomicznego wszystkich obywateli zamieszkujących
UE. Opowiadamy się za Europą regionów, ponieważ jesteśmy przekonani, że
uzyskamy dzięki niej nową tożsamość.
Przyszłość naszego kontynentu znajduje
się w jedności euroregionalnej.
Lubomir Roman*

*Autor jest Prezydentem Samorządnego
Regionu Bratysława.
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Bez szarlatanerii
Specjalnie dla miesięcznika „Euroregiony – Polska”

Wszystkie regiony Francji mają
nadzieję, że począwszy od 2007
roku budżet europejski będzie
wynosić 1,14% PKB. Poziom ten
zagwarantuje im odpowiednie fundusze na prowadzenie polityki spójności. Mamy świadomość, że między regionami „starej” Unii
Europejskiej są duże różnice, które obecnie znacznie pogłębiają się. Chcemy na ten fakt zwracać szczególną uwagę i
przyczynić się do zahamowania tego procesu. Aby tak mogło
się stać, musi zostać wprowadzony zdecentralizowany system zarządzania, którego niepodważalnym atutem jest to, że
czyni odpowiedzialnymi za politykę spójności wszystkie podmioty. Praktyka pokazuje, że na poziomie regionalnym można najskuteczniej redukować różnice między terenami wiejskim i miastami, obszarami ubogimi, a bogatymi. Im szybsza
będzie decentralizacja, tym sprawniej uda nam się rozwiązać
problemy, występujące na płaszczyźnie regionalnej, a co tym
idzie - znacznie poprawić współpracę między regionami.
Ponieważ jestem przedstawicielem regionu, który boryka
się z dużymi problemami, chciałbym zwrócić uwagę na to, że
trzeba szczególnie pomagać tym jednostkom, które są opóźnione w rozwoju: Na przykład – struktury zatrudnienia czy
infrastruktury. Równocześnie należy unikać sytuacji, w których środki, pochodzące z europejskich funduszy, przeznaczane są jedynie na delokalizację, czyli przenoszenie dzia-

łalności gospodarczej. Na ten fakt szczególnie zwraca uwagę opinia publiczna. Uważam, że najlepsze wyniki uda się
osiągnąć, jeżeli wszelkie inwestycje powiąże się z wysiłkami, zmierzającymi do promocji małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko wówczas zapewni się systematyczny rozwój.
Zwiększy się partnerstwo publiczno – prywatne, a także uaktywni się współpraca między poszczególnymi podmiotami.
Najlepszym sposobem na osiągnięcie spójności społecznej
jest zadbanie o to, by wymiar socjalny stał się priorytetowym
celem działań. Polityka rozwoju zatrudnienia, ustawicznego
kształcenia zawodowego – to są obszary, w których musimy
jak najszybciej realizować wytyczone założenia.
Na koniec chciałbym podkreślić fakt, że nie ma żadnych
magicznych rozwiązań problemów z zakresu życia społeczno – gospodarczego. Nie ma również jednego uniwersalnego
sposobu, który pasowałby do wszystkich zaistniałych trudności. Każdy region musi znaleźć swój własny model postępowania. Niemniej winny one przyjąć w swych działaniach
dwie fundamentalne wartości: Odpowiedzialność za wszystkie własne sprawy (w tym konieczność wprowadzenia decentralizacji) oraz solidarność na poziomie lokalnym i europejskim, która powinna być silna i skuteczna.
Adrien Zeller*

*Autor jest Przewodniczącym Rady Regionalnej Alzacji.

SKRACAĆ DYSTANS
Wyniki referendów konstytucyjnych we Francji i Holandii powinny wstrząsnąć
światem polityki. Pokazały jak wielki jest dysonans pomiędzy deklaracjami i
dążeniami polityków a odczuciami i oczekiwaniami przeciętnych obywateli, całych
społeczeństw. Myślę, że w Polsce sytuacja jest analogiczna, ponieważ wskaźnik
poparcia dla rodzimych polityków rzadko przekracza 20 procent. Można więc z tego
wnioskować, że wynik referendum w naszym kraju, o ile do niego w ogóle dojdzie,
może być szokiem także dla naszych elit politycznych. Myślę, że powody mogą być
zupełnie inne niż na Zachodzie. O ile tam dominował strach przed utratą pracy i
poziomu życia, to u nas może zatryumfować niechęć do wszystkiego co z polityką
jest związane. Ciekawe, czy dostrzega ktoś i taką możliwość?

Łuski z oczu
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W ostatnim okresie Europą rządzą
częściowo przedstawiciele pokolenia roku
1968, rewolucjoniści tego okresu, ale już
w garniturach i pod krawatami. Politycy owi bardzo się oddalili od swoich niegdysiejszych ideałów. Wtedy to oni byli
społeczeństwem, dziś są ponad nim i nie
zawsze je czują. Podobnie jest i u nas.
Myśmy swoją rewolucję mieli 15 lat temu,
oni prawie 40. Bo polityka nie kieruje się
wyłącznie żelazną logiką, polityka jest
dziedziną pełną emocji, zakrętów, przewartościowań. Ten kto nie nadąża – wypada. Świat polityki stanął nagle w osłupieniu, kiedy pokazało się, że z takim trudem
budowana integracja europejska i jej emanacja - UE nie jest w stanie uchwalić podstawowego dla swego istnienia dokumen-

tu a także wspólnego budżetu. Teraz trwać
będą dyskusje jaki jest procent solidarności europejskiej 1,07% czy też 1,14% a
może poniżej 1%? Ile z tego przeznaczone będzie na solidarną pomoc biedniejszym a ile na budowanie przewagi konkurencyjnej centrów gospodarczych i naukowych w krajach bogatszych? Nie czekajmy na finał tych dyskusji. Zajmijmy się
własnymi sprawami, bo tutaj sami możemy zrobić więcej. Nie tak dawno wszyscy w Polsce rozliczaliśmy się z fiskusem. Każdy mógł skierować 1% podatku na cele charytatywne. To inne procenty i inne kwoty niż w przypadku środków z UE. Jednak już zapomnieliśmy o
naszych darowiznach. Walczmy o tamte pieniądze ale tutaj twórzmy nową war-

tość dodaną wszyscy i szybciej, a na pewno będzie lepiej.
W Unii Europejskiej nagle okazało się z całą wyrazistością jak wielką siłę
ma pojęcie różnorodności i jak daleko jej
do wspólności. Różnorodność to także
odmienność interesów narodowych, czasami tak wielka, że zdolna sparaliżować
organizm, który się zrodził po to, by interes był możliwie jednoznaczny, wspólny
właśnie.
Oczywiście można dyskutować nad
tym kto ma rację – niedoinformowane społeczeństwa, kierujące się partykularyzmami i często egoizmem, czy też politycy z
wizją i altruizmem na sztandarach. Prawda jest brutalna. Ten, kto postępuje wbrew
opinii większości po jakimś czasie wypada z gry. Rozumieli to doskonale wszyscy,
którzy z żelazną konsekwencją realizowali wszystkie swe przedwyborcze obietnice(
De Gaulle, Thatcher, Reagan, Kohl). Rzą-
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Unia Europejska, będąc demokratycznym podmiotem, zajmuje się projektami przyjętymi przez poszczególne kraje członkowskie. Aby osiągnąć
w pełnym zakresie spójność społeczną
Europy, każdy naród musi uznać dany
projekt za własny. Tylko wtedy uda się
uzyskać silną więź między społeczeństwami, przy równoczesnym dynamicznym rozwoju gospodarczym. Jak dojść
do takiego stanu? Bardzo dobrym podłożem procesu integracyjnego może
być nowy filar spójności terytorialnej,
zawarty Konstytucji Europejskiej, który, pamiętajmy o tym, nie może pozo-

ści zarówno politycznej, jak i społeczno
– gospodarczej. Wybrani przedstawiciele regionów, spełniający dzięki procesowi decentralizacji funkcję informacyjną, pomagaliby równocześnie przyswajać na swoim terenie politykę europejską.
Pomimo że sprawy związane z
decentralizacją na początku wywoływały dość duży opór, dzisiaj są one
postrzegane znacznie przychylniej.
Tym niemniej należy czynić dalsze starania, by wzmacniać przedstawicielstwo regionalne w instytucjach europejskich. Musimy mieć na uwadze szcze-

stać li tylko ideą na papierze. Należy
niezwłocznie skonkretyzować tę koncepcję, przede wszystkim odnosząc
się do stref ultraperyferyjnych i peryferyjnych w Europie. Sukces spójności europejskiej zależy od rozwinięcia
tożsamości każdego z regionów, które nie mogą opierać się wyłącznie na
polityce europejskiej. Trzeba umożliwić
regionom przekazywanie organom UE
odpowiednich i niezbędnych informacji
na tematy, dotyczące ich rzeczywisto-

gólne cechy charakteru regionów, które mają władze ustawodawczą, a także dostrzegać i uwzględniać ich prawa wspólnotowe. Coraz pilniejsza staje
się również potrzeba stworzenia organizacji międzynarodowej, zrzeszającej
wszystkie regiony Unii Europejskiej.

Łączcie się!

Alberto João Jardim *
*Autor jest Prezydentem Autonomicznego rządu Regionu Madery (Portugalia)

Demokracja, współpraca, ...

SKRACAĆ DYSTANS
dzili długo, mimo protestów mniejszości.
Bo na tym polega demokracja – czy się to
komuś podoba, czy nie.
Polityka to służba społeczeństwu, ale czy
wbrew niemu? To bardzo skomplikowane
zagadnienie. Można nawet postawić tezę,
że rozwój cywilizacyjny jest często możliwy właśnie dzięki temu, że wbrew. Żyjemy
jednak w czasach, kiedy dostęp do informacji, a zatem możliwość dokonywania
mniej lub bardziej racjonalnych wyborów
jest dostępny każdemu przeciętnemu obywatelowi. I politycy, przynajmniej w naszej
części świata, muszą to coraz częściej
brać pod uwagę. I reagować odpowiednio
wcześniej a nie czekać na upadek.
Wróćmy do referendów. Dlaczego nie przeciwstawiono się populistycznym fobiom Francuzów obawiających się
mitycznego polskiego hydraulika? Dlaczego przeciętny Fracuz nic nie wie o
tym, iż dzięki rozszerzeniu UE w jego
kraju powstało ok. 90 tysięcy nowych
miejsc pracy, a tysiące konsultantów znad
Sekwany nieżle zarobiło na doradzaniu
nowej „10”? Dlaczego przywódcy bogatych krajów unijnych nie mówią swoim
obywatelom wprost: zrobiliśmy na rozszerzeniu doskonały interes. Za marne grosze, nie wydając nic na kosztowną edukację, ściągnęliśmy z Europy środkowej
doskonałych i tanich fachowców: lekarzy, dentystów, pielęgniarki, informatyków,
inżynierów, rzemieślników a także robot-

ników na nasze place budów i do rolnictwa. Te setki tysięcy ludzi pracują teraz na
chwałę i dobrobyt Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii! To prawda – podzielimy się
częścią swego bogactwa, ale ile zyskamy! Nie w miliardach euro wydanych na
pomoc nowej „10”, ale w ludziach, którzy
tych miliardów nieporównanie więcej nam
przysporzą!
Taka prawda o otwarciu granic nie jest
wygodna, ani użyteczna w polityce. Bo
prawda jest i taka, że to nie niewykształcony margines społeczny przybył od nas
do krajów starej UE, ale ludzie posiadający umiejętności i przede wszystkim determinację pierwszych osadników na kontynencie amerykańskim.
A tutaj część Polaków już po roku
bycia Polski w Unii zorientowała się jak
zarabiać większe pieniądze. Jak solidnością i uczciwością, którą prezentują: pielęgniarka, hydraulik, rzeźnik, piekarz, czy
kierowca zdobywa się rynek i klientów. To
jest prawdziwa przyczyna wstrząsu i tego
świat polityki nie brał w ogóle pod uwagę.
Przychodzą ostatnio do mnie studenci i
proszą o uzgodnienie tematu pracy dyplomowej. Na przykład rozwój własnej firmy
przewozowej. A ile masz samochodów? –
pytam. Rok temu miałem pięć, teraz mam
20 i wożę to wszystko po Europie. Tak jest
nie tylko w Polsce. Zaledwie 3 – milionowa Litwa jest ważną europejską potęgą w
transporcie samochodowym. To są fak-

ty kreślące obraz integrującej się Europy,
ze wszystkimi tego procesu implikacjami.
Także społecznymi, wyrażającymi się w
obawie o własny los. Co jest zaś największym zyskiem społeczeństw zachodnich?
Konstatacja, że muszą nastąpić zmiany.
Zagrożenie budzi lęk, a ten na ogół popycha do działania. To jest ten profit! Sęk w
tym, by niepokój nie przeistaczał się we
wzmacnianie postaw egoistycznych i ksenofobicznych, lecz pobudzał ducha przedsiębiorczości. Wiadomo, że to my wprowadzamy ów ożywczy powiew do społeczeństw zachodnich. Być może będzie on
na tyle sprawczy, że bogata Europa wydobędzie się z samozadowolenia, porzuci
zarówno przerysowane socjalne utopie,
jak i hiperliberalne pomysły. Chiny i Indie
już naciskają. Tylko wówczas, gdy wszyscy wezmą się do wspólnej pracy będzie
można marzyć o dorównaniu tempu, którym podążają lokomotywy gospodarcze współczesnego świata. Łuski z oczu
Panie i Panowie! W Europie a przede
wszystkim w Polsce.
Piotr A. Wrzecioniarz*
*Autor jest pracownikiem naukowym i
profesorem Politechniki Wrocławskiej,
przewodniczącym Kapituły Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, prezesem zarządu TÜVPOL Sp. z o.o.
(www.tuvpol.pl)
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OBLICZA EUROPY – PRAGMATYCZNI BRYTYJCZYCY
„Myślisz o zatrudnieniu samego siebie?” – Taki tytuł nosi jedna z kolorowych
broszurek, dostępnych w każdym Inland Revenue (odpowiedniku naszego
Urzędu Skarbowego w Wielkiej Brytanii, zajmującego się sprawami zarówno
podatkowymi, jak i ubezpieczeniami). I niżej podtytuł: „właściwa droga do
rozpoczęcia Twojego biznesu”.
A droga
ta jest w rzeczy wistości
bardzo krótdróżką.
ką
Na kolejnych
stronach ulotki, wśród wielu informacji,
czerwona wstęga i zdjęcia osób reprezentujących różne zawody z nożyczkami w ręku - brytyjski urząd skarbowy z
humorem zachęca: „Przetnij czerwoną
wstęgę i dowiedz się, jak łatwo zrobić
pierwsze kroki u progu Twojej działalności gospodarczej”.
Jak w materiale marketingowym
doświadczonej, solidnej firmy... (jak-

grantów), których działalność dopiero
zaczyna „kiełkować”, ponieważ wychodzi z założenia, ze jeżeli umożliwi im się
rozwój szczególnie na etapie, nazwijmy
go, zarodkowym, staną się kolejnym
konsumentem produktów i usług brytyjskich, a to już przecież czysta korzyść
dla gospodarki kraju. Równocześnie
duma narodowa Brytyjczyków, świadomych swej pozycji wśród społeczeństw
wysokocywilizowanych nie pozwala
na otrzymanie negatywnych opinii od
innych nacji, bo przecież „co to za kraj
o wysokim odsetku bankrutujących,
a jeszcze nie rozwiniętych jednostek,
a co gorsza, dołączających do grupy

bowego, na który przepisaliśmy kwotę z rachunku, do którego czek był
dołączony, wpisujemy datę i składamy
nasz podpis. Następny raz złożymy go
dopiero za około 3 miesiące, po otrzymaniu kolejnego rachunku.
To scenka z banku w Wielkiej Brytanii, nie z filmu pt. To się nie dzieje
naprawdę.
Przyjrzyjmy się jeszcze terminom
rozliczania podatku. Koniec roku fiskalnego w Wielkiej Brytanii przypada w
kwietniu, ale na rozliczenie się z podatku mamy czas do stycznia roku następnego. Jeżeli np. rozpoczęliśmy naszą
działalność w środku roku kalendarzo-

kolwiek czerwony kolor wstęgi by się
nie kojarzył...). I nie jest to tylko pusty
chwyt marketingowy. Rzeczywiście formalności przy rejestrowaniu działalności gospodarczej sprowadzone są do
minimum, czyli do wypełnienia odpowiedniego formularza, załączonego do
broszurki.
Co więcej, zgłoszenia o tym, że
zatrudniliśmy sami siebie można dokonać telefonicznie (!), formularz wysłać
pocztą lub oddać osobiście w najbliższym biurze Inland Revenue, a mamy
na to trzy pełne miesiące... (za niezarejestrowanie się w terminie zostaniemy
ukarani grzywną w wysokości 100 funtów brytyjskich).
Ale jakby udogodnień było „zbyt
mało” obowiązkowe opłaty na ubezpieczenie, czyli National Insurance (odpowiednik naszych składek na ZUS), płaci się kwartalnie (nie, nie miesiecznie!)
i to po otrzymaniu rachunku, wystawionego przez jednostkę urzędu skarbowego - tego samego, od którego najpierw otrzymujemy list z podziękowaniami za to, ze zgłosiliśmy swoją działalność...
Brytyjski Urząd Skarbowy robi
wyraźny ukłon w naszą stronę: oszczędza czas przy wypełnianiu formularzy
przedsiębiorcom i... sobie - unikając
zbędnej biurokracji, można skoncentrować się przecież na sprawach o wiele
ważniejszych, niż comiesięczne wypełnianie formularzy.
To angielskie podejście można
określić jako „długodystansowe” – rząd
brytyjski stwarza cieplarniane warunki
dla osób przedsiębiorczych (w tym imi-

osób bezrobotnych?. Wiedząc, ze do
niczego dobrego nie prowadzi duszenie
powstającego biznesu wysokimi składkami na obowiązkowe ubezpieczenie,
opłata na National Insurance to obecnie symboliczna kwota 2,10 GBP tygodniowo - przyjmując okrągły kurs funta
brytyjskiego 6 zł i dzieląc 52 tygodnie
na cztery równe okresy kwartalne, czyli 13 tygodni, otrzymujemy równowartość kwoty odprowadzanej na „angielski ZUS” (zaznaczmy, że w początkowym okresie naszej działalności) raz na
kwartał w wysokości 163,80 zł).
Dla porównania: minimalna stawka za godzinę pracy w Wielkiej Brytanii
wynosi 4,85 GBP, a więc obecnie niecałe 30 zł.
A teraz wyobraźmy sobie, że wchodzimy do naszego banku, składamy czek, otrzymany z Urzędu Skar-

wego 2004, to ostateczny termin na
zapłacenie podatku za rok 2004/2005
przypada nam dopiero w końcu stycznia 2006.
Abyśmy uniknęli pomyłek i niepotrzebnego „zamieszania” ze składaniem ewentualnych korekt, możemy
albo wypełnić roczne zeznanie podatkowe na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Skarbowego (gdzie podatek „obliczy się sam”) i wysłać je droga
elektroniczną albo, ponieważ nie jesteśmy zmuszani zrobić tego sami, wystarczy wypełnić dotyczące nas części formularza umieszczając dane, według
których brytyjski Urząd Skarbowy obliczy nam podatek. A czas na pokazanie, ile wyniósł nasz dochód, mamy do
września roku kalendarzowego, w którym zakończył się rok podatkowy, czyli
około 5 miesięcy.

Przetnij czerwoną wstęgę ...

12

SAMORZĄDY W UE - ATENY
I jeszcze jedna rzecz na koniec
tej listy „Spraw Ułatwiających Życie
się
Samozatrudniajacym
Nowym
– może zabrzmi to dość anegdotycznie, ale w Wielkiej Brytanii jeżeli rejestrujesz własną działalność gospodarczą, nie jesteś zmuszany do wyrabiania pieczątki, bo wymóg jej posiadania
po prostu nie istnieje.
Oto kolejny przykład mentalności
Anglików i ich podejścia do problemu
jak lepiej koncentrować się na wydajnej, dobrze zorganizowanej pracy i
ważnych problemach w kraju, a równocześnie ułatwiać sobie życie.
Więcej czasu zajmuje oczekiwanie na nadanie indywidualnego numeru ubezpieczenia (National Insurance),
co, uprzedza nas przy składaniu aplikacji Job Centre (odpowiednik naszego Urzędu Pracy), może potrwać długie tygodnie, ale zwykle trwa to krócej i
kartę z naszym numerem ubezpieczeniowym listonosz przynosi nam, zanim
pomyślimy, czy może już zatelefonować do Job Centre i dowiedzieć się,
co się z naszym numerem dzieje.
Dotknęłam tu tylko kilka spraw z
długiej listy przykładów na to, jak jedno z najbogatszych państw na świecie podchodzi do spraw przedsiębiorczości. Pomoc i wsparcie kierowane
są do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, również tych, które nie posiadają obywatelstwa brytyjskiego. Korzystne – ponieważ przyczynią się do rozwoju Twojej, raczkującej na razie firmy, a jeżeli Ty się rozwijasz, Wielkiej Brytanii może to wyjść
tylko na dobre.
Obserwuję tu pewną wiarę władz
brytyjskich w uczciwość osób podejmujących pracę na własny rachunek, przy równoczesnym uświadamianiu, że złamanie prawa tylko utrudni
Ci życie, a po co, skoro chcesz, żeby
było przyjemnie. Zauważa się również
większą wiarę w słowo mówione, pozytywne podejście do osób przedsiębiorczych, które, co zrozumiałe, potrzebują ulgowych warunków na początku
swojego rozwoju, koncentrowanie się
bardziej na produktywności i efektywności w pracy, czyli na tym, co gospodarce Wielkiej Brytanii może przynieść
największe korzyści (a zaznaczmy, że
Brytyjczycy i Polacy są w ścisłej czołówce narodów Unii Europejskiej, które wypracowują najwięcej godzin w
tygodniu).
Czy można się jeszcze dziwić osobom opuszczającym nasz kraj i zakładającym własną działalność gospodarczą w takim kraju, jak Wielka Brytania?
Nie. Należy się raczej dziwić, że... ale
to już zupełnie inna para kaloszy.
Iwona Dragon
Londyn
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Biurokracja
- wróg
publiczny nr 1
Z DORĄ BAKOYANNIS – burmistrzem Aten
– rozmawia Beata Stefaniak
– Jak ocenia Pani relacje rządu greckiego z lokalnymi samorządami?
– Myślę, że - ogólnie rzecz biorąc
- współpraca jest dobra, ale wciąż staramy się aby lokalne samorządy brały większą odpowiedzialność za swoje
działania. W porównaniu do innych krajów europejskich jesteśmy ciągle mocno zcentralizowanym państwem. Wierzymy, że wreszcie nadszedł czas na,
to aby regiony i miasta wzięły większą odpowiedzialność za zarządzanie,
wykorzystując szeroki wachlarz swoich
możliwości dając mieszkańcom poczucie korzyści płynące ze zmian, a w rezultacie utwierdzając ich co do słuszności
funkcjonowania samorządów w bardziej
niezależny sposób niż to miało miejsce
do tej pory.
– Jakie czynniki uznałaby Pani
za najbardziej hamujące proces integracji?
– Jako burmistrz Aten, każdego
dnia stawiam czoła wyzwaniom podobnym do tych, z którymi borykają się inne
miasta. Codzienne doświadczenia, które nabywamy współpracując z mieszkańcami, przyczyniają się do budowania wspólnej Europy. Ale oczywiście istnieją czynniki utrudniające proces integracji. Z całą pewnością należą do nich
problemy strukturalne i oczywiście kwestie finansowe. Nie dotyczy to tylko Grecji, są to praktycznie dwa główne problemy z jakimi borykają się i inne kraje
Europy. Istotny w procesie integracji jest

bez wątpienia poziom informacji dochodzący do mieszkańców naszego kontynentu. Powinno się podkreślać ważną rolę miast i regionów wpływających
bezpośrednio na prawdziwą integrację
Unii Europejskiej, akcentować fakt, że
lokalne społeczności stanowią integralną część procesu demokratyzacji i że
są zasadniczym motorem napędowym
odpowiadającym za lepszy poziom życia
mieszkańców. Wierzę, że adekwatnie do
rosnących potrzeb miast, konieczne jest
budowanie odpowiednio sprawnego
systemu urzędów i administracji miast i
regionów, zarówno na europejskim jak
i krajowym poziomie. Pracujemy nad
tym aby, na tyle na ile jest to możliwe,
zlikwidować problem biurokracji , która
dotychczas utrudniała współpracę i tym
samym hamowała proces integracji.
– Co udało się rządowi greckiemu
zdziałać w kwestii bezrobocia?
– Bezrobocie jest zdecydowanie
największą bolączką Grecji. Bardzo
istotne dla nas jest aby znaleźć zagranicznych inwestorów. Zakładamy, że z
czasem inwestorów przybędzie a nasze
dynamicznie rozwijające się państwo
stanie się coraz ciekawszym partnerem
do współpracy. Okoliczności do nawiązywania nowych kontaktów będzie zdecydowanie więcej niż to miało miejsce w
przeszłości. Również i w tym przypadku istotne jest ułatwienie kwestii formalnych, czyli uporanie się, ze wcześniej już
wspomnianą biurokracją.
– Dziękuję za rozmowę.
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POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ - KWIDZYN

Nie oglądać się na UE!
Z Burmistrzem Kwidzyna – ANDRZEJEM KRZYSZTOFIAKIEM – rozmawia Beata Stefaniak
– „...Miasto o silnym znaczeniu regionalnym opartym na
rozwoju gospodarczym, w symbiozie ze społeczeństwem, które poprzez atrakcyjny system gospodarczy, ochronę środowiska, promocję oraz służebną funkcję samorządu stworzy
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i własnej tożsamości.”
– to fragment zaczerpnięty ze strategii rozwoju Kwidzyna, kreślący równocześnie misję samorządu. Jak, w rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ocenia Pan perspektywy realizacji tych zadań m.in. w kontekście korzystania z unijnych funduszy strukturalnych?
– Podstawowym celem polityki samorządu jest
przede wszystkim zapewnienie możliwości rozwoju
jego Mieszkańcom. Nie ma szczególnego znaczenia korzystanie ze środków unijnych, które są prawie nie do zdobycia, o Mieszkańców trzeba dbać
codziennie. Problemem / jak w całym kraju/ są
problemy mieszkaniowe. Staramy się ten deficyt
skutecznie pomniejszać. W br. oddajemy kolejne
mieszkania komunalne. Spółdzielniom umożliwiamy pozyskiwanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo.
Na rynku pracy obserwujemy poprawę. Udaje
się nam partnersko układać współpracę z przedsiębiorcami, którzy niezależnie od wielkości tworzą obraz gospodarczy miasta. Uważam, że Mieszkańcy muszą czuć się bezpiecznie. Zależy mi bardzo na tym, aby jak najwięcej Kwidzynian uczestniczyło w życiu miasta, poprzez tworzenie budżetu
czy innych ważnych programów dot. rozwoju miasta. Tradycją jest, że spotykamy się z mieszkańcami corocznie by wspólnie budować budżet miasta. Środki unijne choć w stopniu nie zadawalającym umożliwiają realizację małych przedsięwzięć.
W pierwszym rozdaniu pomimo braku wad formalnych dwa poważne projekty inwestycyjne nie uzyskały poparcia,. Ale to nas nie zniechęca i będziemy starać się dalej.
– W Kwidzynie ulokowały się poważne podmioty gospodarcze. Jaki jest wpływ władz samorządowych na pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych oraz relacje samorządu ze środowiskiem przedsiębiorców? Czym one owocują?
– Kwidzyn jest miastem przemysłowym i oddalonym od głównych
dróg. Dlatego priorytetem jest powstanie mostu na Wiśle i obwodnicy miasta, co pozwoli na udrożnienie transportu do tych zakładów.
Ponadto jako samorząd staramy się ułatwiać życie inwestorom
obecnym i przyszłym, poprzez szybkie realizowanie procedur i eliminowanie wszelkich przeszkód. Szkoda że mamy niewielki wpływ
na podatki czy inne ustawowe opłaty przedsiębiorców. Dlatego staramy się nie przedłużać procedur przetargowych, przeprowadzamy
spotkania informacyjne. Przedsiębiorcy aktywnie współuczestniczą
w czasie konferencji np. spotkania w Kaliningradzie czy Kłajpedzie
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w ramach realizacji projektu unijnego. Bardzo dbamy o infrastrukturę miejską, o dobre warunki nauki zarówno dzieci jak i młodzieży.
Wyższa Szkoła Zarządzania kształci przyszłe kadry przedsiębiorców i samorządowców. Żyjemy w mieście otwartym dla wszystkich
i to głownie za sprawą jego Mieszkańców. Ta atmosfera jest wyczuwalna dla tych wszystkich, którzy do nas zawitają.
– Jakie znaczenie przywiązuje Pan do podnoszenia poziomu usług municypalnych, kwestii związanych z wprowadzaniem europejskich standardów jakości zarządzania społecznościami lokalnymi? W czym te działania się przejawiają?

– Certyfikaty jakości stały się standardem w wielu branżach.
Uważam, że posiadanie tych certyfikatów pozwala na uzyskanie
prestiżu i wiarygodności w oczach partnerów. W przypadku struktury samorządowej tymi partnerami są Mieszkańcy oraz inwestorzy.
W odniesieniu do urzędu, który pomyślnie przeszedł proces certyfikacji, osoba przychodząca w danej sprawie nabiera przeświadczenia o kompetencjach pracowników. Certyfikat stanowi tym samym
rzeczywistą podstawę zaufania w stosunkach pomiędzy klientami i
dostawcami usług. System ISO został w Urzędzie Miejskim wdrożony w 2000 roku i systematycznie jest weryfikowany.
Korzyści, wynikające z wprowadzenia systemu ISO to: sprawny
przepływ informacji, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz urzędu,
podniesienie skuteczności komunikacji z klientem, wzrost kwalifikacji merytorycznych pracowników urzędu, uporządkowanie zakresu
uprawnień i odpowiedzialności osób na wszystkich stanowiskach,
czy eliminowanie biurokratycznych procedur postępowania. Społeczeństwo może ocenić nas poprzez pryzmat jakości oferowanych
im usług. Urząd w celu pozyskania od klientów tych informacji regularnie, począwszy od 1998 roku, przeprowadza ankiety wśród klientów Urzędu. Sondaż ma na celu dokonanie oceny pracy Urzędu
przez interesantów, a w efekcie podjęcie odpowiednich
działań zmierzających do
poprawy jakości usług.
– Dziękuję za rozmowę.

Urząd Miejski w Kwidzynie
Ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
tel.055/6464700
fax. 055/6464703
www.kwidyzn.pl
e-mail:info@um.kwidzyn.pl

ZA HORYZONTEM
– Hong Kong jest określany jako pomost na Wschód – pełni znaczącą rolę pośrednika z ogromnym rynkiem chińskim.
Jakie czynniki mogą korzystnie wpłynąć na rozwinięcie naszej
współpracy handlowej z HK i Chinami?
– Nie ulega wątpliwości, iż z punktu widzenia polityki gospodarczej w skali makro, jak też dla przedsiębiorców zainteresowanych
współpracą z tym regionem, zasadnicze znaczenie ma rozszerzająca się współpraca gospodarcza Hongkongu z ChRL. Warto wspomnieć, że Hongkong jest dla chińskiej gospodarki największym źródłem inwestycji zagranicznych, jak też najpoważniejszym pośrednikiem w handlu zagranicznym. Hongkong jest również istotnym miejscem pozyskiwania kapitału przez firmy z ChRL. Następuje dalsze
rozszerzenie procesów integracyjnych między Hongkongiem a Chinami. Wszystko to powoduje, że również dla polskich firm obszar
ten powinien się stawać rzeczywiście pomostem na rynek chiński. Perspektywy rozwoju gospodarki chińskiej są imponujące i obliczane na lata. Proces ten jest również podstawą pomyślnych prognoz co do wzrostu w gospodarce Hongkongu. Szanse dla polskich
dostawców wiążą się zarówno z możliwością zaopatrywania gospodarki chińskiej w niezbędne surowce i komponenty, jak też ze wzrostem zasobności społeczeństwa ChRL i stopniowym tworzeniem się
klasy średniej. Firmy lokalne są profesjonalne w działaniu. Wielolet-
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terów z innych państw Unii Europejskiej. W przypadku transakcji importowych szczególne znaczenie ma poznanie wiarygodności dostawcy. Proszę
pamiętać, że nie zawsze najtańszy
produkt przyniesie w efekcie najlepszy
wynik finansowy transakcji. Podejmując działalność z firmami z tego regionu
należy myśleć o długofalowej współpracy, bo podobnie jak londyński trawnik, współpracę, która ma się rozwijać,
należy pielęgnować. Program wsparcia
promocji eksportu realizowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy zakłada dofinansowanie udziału firm w targach w Azji i w misjach.
Eksporterzy powinni z tej możliwości korzystać. Praktycznym efektem integracji Hongkongu z Chinami jest znaczny rozwój w ChRL
sieci handlowych należących do firm z Hongkongu. Firmy te szukają nowych źródeł zaopatrzenia. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ma korzystny wpływ na postrzeganie naszej oferty eksportowej. Akceptacja produktów Hongkongu stwarza szanse dostaw na
rynek chiński. Myślę tu o takich branżach jak artykuły spożywcze,
szkło, kryształy, artykuły wyposażenia mieszkań, wyroby z drewna,

Dalekowschodnia szansa(2)
Z ANDRZEJEM PIECZONKĄ – konsulem do spraw handlowych RP w Hongkongu
– rozmawia Grzegorz Płonka

nie funkcjonowanie na rynkach międzynarodowych, jak i znajomość
Chin powoduje, że są to rekomendowani partnerzy, którzy powinni
być pomocni w dotarciu na rynek chiński. Generalnie importerzy z
Hongkongu szybko podejmują decyzję, natomiast po zaakceptowaniu przez rynek konkretnego wyrobu prezentują dużą determinację
w jego dalszej promocji. Z satysfakcją trzeba odnotować, że oferta
polskich produktów staje się coraz atrakcyjniejsza. Z pomocą importerów z Hongkongu nasze towary mogą stosunkowo szybko dopracować się odpowiedniej marki, której ciągle im brakuje. Hongkong
odwiedza coraz liczniejsza grupa polskich przedsiębiorców.
– Czy dostrzega Pan wzrost zainteresowania ze strony polskich biznesmenów rozwijaniem działalności na terenie Chin?
O czym powinni wiedzieć decydując się na ten krok?
– Obserwując rynek chiński z perspektywy Hongkongu, mogę
potwierdzić wzrost zainteresowania polskich firm różnorodnymi kierunkami współpracy z tym gigantycznym rynkiem. Takim bardzo
dobrym miejscem do wymiany poglądów z polskimi przedsiębiorcami są liczne międzynarodowe targi organizowane w Hongkongu. Są
to wydarzenia gospodarczo – promocyjne istotne dla całego kontynentu azjatyckiego. Z pewnością o obliczu współpracy handlowej między Polską a Hongkongiem coraz bardziej decydować będą
małe i średnie firmy. Część z tych podmiotów importuje za pośrednictwem firm z Hongkongu tekstylia, a następnie produkuje z nich
odzież dostarczaną na rynek Polski bądź szytą na zlecenie impor-

biżuteria itp. Dla polskich firm realizujących kontrakty inwestycyjne
w ChRL powiązanie z partnerem z Hongkongu może być drogą do
uzyskania finansowania. Myślę tu o takich branżach jak energetyka,
ochrona środowiska, chemia.
Jest wreszcie grupa polskich firm zainteresowanych podjęciem
produkcji w ChRL. Przedsiębiorcy z Hongkongu zatrudniają w swoich zakładach w rejonie Delty Rzeki Perłowej, ponad 11 milionów
ludzi. Niskie koszty produkcji powodują, że wiele firm o międzynarodowej reputacji, umieszcza tu swoje moce produkcyjne. Każda indywidualna decyzja jest wynikiem kalkulacji. W ubiegłym roku odwiedził Polskę szef Agencji Invest Hong Kong, który zachęcał polskie
firmy do podejmowania wspólnych działań inwestycyjnych z partnerami z Hongkongu na obszarze południowych Chin.
Na zakończenie generalna uwaga. Podjęcie działalności w tym
regionie powinno być dla zainteresowanych firm decyzją strategiczną. Wieloletnie doświadczenia przedsiębiorców z Hongkongu w
połączeniu z perspektywami dalszego intensywnego rozwoju ChRL
stwarzają z jednej strony zachęcające możliwości do nawiązania
długofalowej współpracy, z drugiej natomiast – wymagają pełnego zaangażowania we wspólne działania. Wejście na rynek chiński
poprzez partnera z Hongkongu może być skuteczną opcją. Z pewnością możliwość ta warta jest przeanalizowania przez nasze firmy,
do czego szczerze zachęcam.
– Dziękuję za rozmowę.
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AKADEMIE EUROPEJSKIE – KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

Udział Polski w
powstaniu ONZ

W 60 rocznicę podpisania Karty Narodów Zjednoczonych Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zorganizowała w nowym Kampusie Konferencję
Naukową i Wystawę Dokumentów poświęconą temu wydarzeniu. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Minister Spraw
Zagranicznych RP Pan Adam Daniel Rotfeld oraz Ośrodek Informacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie.
– Pomysł zorganizowania wystawy powstał trzy lata temu w czasie kwerendy bibliotecznej w Instytucie Polskim i Muzeum Sikorskiego w Londynie – mówi autor wystawy, prof. KSW dr Jan Staszków –
W czasie tej wizyty natknąłem się na archiwalne materiały dotyczące
starań Rządu Polskiego w Londynie o uczestnictwo w Konferencji w
San Francisco (kwiecień – czerwiec 1945) – opowiada. Na zaproszenie Uczelni 9 czerwca br do Krakowa przybyli przedstawiciele „Wielkiej Piątki” (autorzy tekstu Karty Narodów Zjednoczonych i zarazem
organizatorzy Konferencji): Chin, Federacji Rosyjskiej, Francji, USA i
Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to przedstawiciele krajów, którzy spotkali się jeszcze w 1944 roku w Dumbarton Oaks pod Waszyngtonem, gdzie przedyskutowano cele i zasady
działania nowej organizacji oraz jej wewnętrzną strukturę jaką miała
być Organizacja Narodów Zjednoczonych. 26 czerwca 1945 roku w
San Francisco 50 państw z całego świata podpisało tekst Karty Narodów Zjednoczonych, który stał się dokumentem kreującym przyszłą
Organizację Narodów Zjednoczonych. Pośród państw podpisujących
dokument nie było Polski. Kraj, który jako pierwszy został zaatakowany we wrześniu 1939 roku i na terenie którego najdłużej toczyła się
wojna nie wziął udziału w Konferencji, której zadaniem było zatwierdzenie dokumentu kreującego ONZ. Polski Rząd w Londynie zabiegał o poparcie wielu państw. Bezskutecznie. Winny był toczący się
od dawna spór, który Rząd (Londyński czy Warszawsko-Lubelski)
ma kompetencje do reprezentowania naszego kraju. Koniec, końców
zaproszenia nie wystosowano do żadnego z nich. – Z materiałów, na
które natknąłem się w Londynie wynikało, że Rząd Polski rzeczywiście podejmował różnorakie starania – wobec izolowania go z areny międzynarodowej – aby należycie reprezentować Polskę na forum
międzynarodowym – potwierdza prof. Jan Staszków – Na jego pozycji politycznej zaważyła ówczesna sytuacja na frontach II wojny światowej oraz jednoznaczne stanowisko Rosji Sowieckiej odmawiające
prac w jakimkolwiek gremium gdzie udział weźmie Polski Rząd z Londynu – dodaje.
ONZ formalnie powstaje 24 października 1945 roku. Do tej daty
(zgodnie z art. 110 ust 3. Karty NZ) tekst Karty Narodów Zjednoczonych ratyfikowało pięciu, wspomnianych wcześniej, stałych członków
Rady Bezpieczeństwa, oraz większość pozostałych państw członkowskich. Podpis pod Kartą Narodów Zjednoczonych w imieniu Polski; wobec braku przedstawiciela Polski na konferencji w San Francisco 26 czerwca 1945 roku; składa w dniu 15 października 1945 roku
ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Wincenty Rzymowski. W
Przed wejściem na salę konferencyjną. Dwa stanowiska z łączami
komputerowymi z kwaterą główną ONZ w Nowym Jorku i Ośrodkiem
Informacyjnym
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(od lewej) Janusz Stańczyk - Dyrektor Departamentu Systemu ONZ
i Problemów Globalnych MSZ RP; Andrzej Bryk – prof. KSW dr hab.
Prodziekan Wydziału Stosunków Międzynarodwych; Zbigniew Maciąg prof. KSW dr hab., Rektor Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego

dniu 24 października 1945 roku Charge d’Affaires ad interim Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie Janusz Żółtowski wręcza depozytariuszowi Karty – Rządowi Stanów Zjednoczonych – dokument ratyfikacyjny sporządzony przez władze polskie. Fakt ten kończy procedurę przyjęcia Polski w poczet członków założycieli Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Tym samym Polska stała się 51 państwem członkowskim ONZ i uznawana jest za założyciela Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego odbyło się w
dniu 11 stycznia 1946 roku w Londynie i tu los zakpił z wcześniejszych
wydarzeń. Miejsca na sali obrad były zajmowane po ich wylosowaniu,
delegacja Polska zajęła miejsce z numerem „1”.
Wystawa Dokumentów „60 lat od podpisania karty Narodów Zjednoczonych”, która towarzyszyła Konferencji Naukowej pod tym samym
tytułem związana była z udziałem Polski w tworzeniu nowego ładu, jaki
obowiązywać miał po II wojnie światowej. Zebranie ich w jednym miejscu jest wynikiem długich poszukiwań w wielu archiwach, w różnych
krajach. Dokumenty te dowodzą między innymi, że Rząd Polski w Londynie, od początku swego istnienia włączył się w działania społeczności międzynarodowej zmierzającej do powołania nowej organizacji
międzynarodowej. – Dokumenty te nigdy nie były publicznie prezentowane – mówi prof. KSW dr Jan Staszków – stąd powszechna niewiedza o działalności w tej sprawie Rządu Polskiego w Londynie, a zarazem niewiedza o opuszczeniu Polski przez sojuszników mimo wcześniejszych zapewnień na piśmie i gwarancji o wspólnym działaniu. To
wspólne działanie miało obejmować przede wszystkim decyzje losie
Niemiec po drugiej wojnie światowej i zorganizowanie w miejsce Ligi
Narodów powszechnej, uniwersalnej i globalnej organizacji międzynarodowej – opowiada.
Motyw powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych pojawia
się w okresie II wojny światowej podczas rozmów różnych gremiów. W
jednych Rząd Polski aktywnie uczestniczy, w innych jego uczestnictwo
jest pomijane. Na spotkaniach, w których nie uczestniczyli reprezentanci Polski często decydowano o sprawach dotyczących naszego kraju i to zarówno jego terytorium, jak i uczestnictwa podczas konferencji zajmujących się przyszłym porządkiem świata. Wielokrotne próby
dyplomatycznych interwencji nie odnosiły praktycznie żadnego pozytywnego dla Polski skutku. – Zobrazowanie tej sytuacji, wyjaśnienie
beznadziejności Rządu Polskiego w Londynie wobec decyzji Wielkiej
Piątki to był cel Wystawy – informuje jej autor.
S.D
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POLSKIE EUROREGIONY W UE – EUROREGION „BAŁTYK”
– Euroregion Bałtyk obejmuje swym
zasięgiem społeczności lokalne aż sześciu krajów., w tym pięciu będących
członkami Unii Europejskiej. Jest wśród
nich Okręg Kaliningradzki należący do
Federacji Rosyjskiej. Fakty te kreślą
obraz bardzo zróżnicowany. W jaki sposób identyfikowane są wspólne problemy, jaka jest atmosfera i efektywność ich
rozwiązywania, czy wszyscy są w podobnym stopniu zaangażowani w codzienną
działalność Euroregionu?
– Porozumienie o utworzeniu Euroregionu Bałtyk podpisało w Malborku w lutym
1998 roku dziewięć regionów z sześciu krajów: w Polsce Województwa Pomorskie i
Warmińsko-Mazurskie, duński Bornholm, w
Szwecji Regiony Blekinge, Kalmar i Kronoberg, łotewski Region Kurzeme, Okręg Kłajpedzki na Litwie oraz Obwód Kaliningradzki

ju ERB. Ogólnie, w celu wzmocnienia współpracy i rozwoju w ramach ERB (poza obszarem priorytetowym) proponuje się podjęcie szczególnych wysiłków w celu uzyskania przez ERB statusu obszaru współpracy transgranicznej, aby mógł występować
o środki UE. W celu wsparcia konkurencyjnego środowiska biznesowego (priorytet a)
należy ustanowić platformę ERB wspierającą rozwój innowacyjności oraz małych i
średnich przedsiębiorstw w formie szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego, z
udziałem uniwersytetów i przemysłu zajmującego się klastrami i sieciami innowacyjnymi, intensyfikować współpracę w sektorze
turystyki oraz rozwoju wsi. Rada ERB winna
również podjąć inicjatywę polityczną zmierzającą do rozwiązania niezadowalającej
sytuacji, w której regiony członkowskie ERB
mają słaby dostęp do korytarzy transporto-

bę i cel w kontekście zrównoważonego
rozwoju i konkurencyjności. Opracowaelastycznie
nego programy edukacyjnego, opartego na sytuacji
na rynku pracy
będzie wyzwaniem dla ERB.
– Jakie przedsięwzięcia i projekty służące polepszaniu warunków życia
i wzajemnemu poznaniu się mieszkańców gmin należących do euroregionu
Bałtyk do tej pory udało się zrealizować i
przeprowadzić? Jakie, Pana zdaniem, są

Ponad granicami

Ze ZBIGNIEWEM KARPOWICZEM – Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregionu Bałtyk”,
wiceprezydentem Olsztyna – rozmawia Jacek Broszkiewicz
Federacji Rosyjskiej. Istotnie, po rozszerzeniu w maju ubiegłego roku tylko Obwód Kaliningradzki znajduje się poza obszarem Unii,
co automatycznie powoduje pewne trudności w realizacji współpracy, jak choćby problem przekraczania granicy. Niemniej jednak, wszystkie regiony członkowskie ERB
mają równy status. Warto tutaj również podkreślić ten fakt, iż Strona Rosyjska zawsze
była i pozostaje bardzo aktywnym partnerem w ramach współpracy w Euroregionie.
Równość regionów członkowskich ERB
towarzyszy podejmowaniu decyzji, identyfikacji problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. Pozwoli Pan, że przywołam
tu jeden, prawdziwie transnarodowy przykład zadań realizowanych w Euroregionie.
Od 2002 roku opracowywany jest w Euroregionie Bałtyk Wspólny Transnarodowy Program Rozwoju, w ramach projektu Seagull
devERB, finansowanego przez Program
Regionu Morza Bałtyckiego Interreg III B.
Działania realizowane w projekcie głównym
oraz w kompatybilnych projektach Strony
Polskiej i Łotewskiej w ramach Phare, a także Strony Rosyjskiej w ramach Tacis, obejmowały identyfikację priorytetowych obszarów współpracy. Są to: (a) wsparcie dla
środowiska biznesowego, (b) działania na
rzecz poprawy infrastruktury transportu, (c)
wdrażanie polityk UE dotyczących środowiska i energii (d) współpraca na rynku pracy w szerszym, społecznym wymiarze europejskim. Obszarom priorytetowym towarzyszyć mają następujące cele horyzontalne:
praktyki dobrego zarządzania, zasady zrównoważonego rozwoju oraz równych szans,
a przede wszystkim działania wspierające
stworzenie wyrównanych warunków rozwoju dla Obwodu Kaliningradzkiego.
W oparciu o tak sformułowane obszary powstały propozycje konkretnych zadań
Wspólnego Transnarodowego Programu
Rozwoju: jednego ogólnego i 13 konkretnych działań w obrębie czterech obszarów
priorytetowych długofalowej strategii rozwo-

wych TEN (priorytet b). Inicjatywa ta powinna zmobilizować wsparcie dla długofalowego planu inwestycyjnego, którego zadaniem
będzie poprawa sytuacji, a podstawą zalecenia projektów korytarzy transportowych,
odnoszące się do południowo-wschodniego Regionu Morza Bałtyckiego. W ramach
priorytetu (c) Euroregion powinien zainicjować ustanowienie Forum Wody, jak również
Forum Energii Odnawialnej w celu uczynie-

główne przeszkody w rozwijaniu współpracy euroregionalnej i transgranicznej
obecnie i jakie działania ze strony władz
państwowych powinny być podjęte, by ją
usprawnić?
– Realizacja głównych celów określonych w Porozumienia o utworzeniu Euroregionu Bałtyk, tj. poprawa warunków życia
ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu, ułatwianie wzajemnych kontaktów, zbli-

nia z ERB obszaru pilotażowego współpracy
transgranicznej i transnarodowej dla Dyrektywy Wodnej UE oraz Strategii i Planu Działań UE nt. Odnawialnych Źródeł Energii. W
celu poprawy współpracy na rynku pracy
(priorytet d) należy sporządzić raport zawierający diagnozę sytuacji na rynku pracy w
ERB, który stanowić będzie pierwszy krok w
długofalowej współpracy w tej dziedzinie. W
oparciu o ten raport należy opracować program edukacyjny. Stała poprawa poziomu
edukacji stanowi niekwestionowaną potrze-

żenie lokalnych społeczeństw, przełamywanie historycznych uprzedzeń, programowanie prac zmierzających do zapewnienia
zrównoważonego rozwoju każdej ze Stron
Porozumienia oraz wspieranie działań zmierzających do współpracy między regionalnymi i lokalnymi władzami, była możliwa dzięki funduszom europejskim, zwłaszcza dzięki programom Phare CBC, które zarządzane
były przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. W ramach Narodowego Procd. na str. 18
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cd. ze str. 17

Ponad
granicami

gramu Phare - Polska Granica Wschodnia
oraz Programu Współpracy Przygranicznej – Region Morza Bałtyckiego w latach
1999 – 2005 przeprowadzono 17 konkursów.
Na te 17 konkursów alokowano 8 641 452
EUR, a zrealizowano 240 projektów, w tym
15 infrastrukturalnych. Najciekawsze projekty to obozy młodzieżowe w nadmorskich Piaskach, spotkania osób niepełnosprawnych,
szkolenia, Pierwsze Euroregionalne Igrzyska Młodzieżowe w Starogardzie Gdańskim,
w których uczestniczyło 400 młodych sportowców z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji, czy konkurs plastyczny „Od Morza jesteśmy”, którego ostatnia, XXI już edycja, zgromadziła 2386 prac dzieci i młodzieży Euroregionu Bałtyk.
Problemem, jak do tej pory, była niekompatybilność programów Interreg Phare i Tacie, co powodowało trudności w spójnym rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu działań na poziomie Euroregionu.
Mamy jednak nadzieję, że w nowym programie sąsiedzkim Interreg III A dla Polski,
Litwy i Rosji, gdzie ujednolicono wnioskowanie o pieniądze z Interregu dla unijnych
beneficjantów oraz z funduszu Tacie dla
partnerów z Rosji, będzie już dużo łatwiej.
Natomiast główną przeszkodą w rozwijaniu współpracy transgranicznej i transnaro-

dowej pozostaje kwestia przekraczania granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Oczywiście, w tej mierze Euroregion może tylko
występować w charakterze doradcy czy strony postulującej, i takie działania przewidujemy w ramach rozpoczynanego właśnie projektu Seagull II. Głównymi aktorami pozostają jednak rządy krajowe oraz Komisja i Parlament Europejski.
– Euroregiony nie posiadają osobowości prawnej. Parlament Europejski
przygotowuje rozwiązania mające zmienić ten stan rzeczy. Wiąże się to z planowanym zwiększeniem znaczenia euroregionów w polityce Unii Europejskiej.
Jakie nadzieje wiąże Pan z tymi planami i czego można się spodziewać, gdyby
zostały zrealizowane?
– Zaproponowana przez Komisję Europejską propozycja rozporządzenia regulującego status prawny euroregionów (tzw.
Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej) wpisuje się znakomicie w ogólny cel ogólny Wspólnego Programu Rozwoju ERB, tj. uzyskania statusu obszaru
współpracy transgranicznej w ramach Celu
3 Nowej Perspektywy Finansowej na lata
2007 – 2013. Stanowić bowiem może narzędzie umożliwiające zarządzanie funduszami
europejskimi. Problem dla Euroregionu Bałtyk wynika z faktu, iż geograficznie EUWT
ograniczają się jedynie do państw członkowskich Unii. Liczymy jednak, że uda się propozycję Komisji pogodzić z ideą Rady Europy,
która postuluje powołanie podobnego instrumentu prawnego, dającego możliwość peł-

nego uczestnictwa w takich ugrupowaniach
również sąsiadom Unii.
– Jak ocenia Pan zaangażowanie w
działalność euroregionalną gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, którym
Pan kieruje? Jakie cele i plany rysują się
przed Stowarzyszeniem w bliższej i dalszej perspektywie?
– Gminy członkowskie Euroregionu Bałtyk w różnym stopniu angażują się w działalność euroregionalną. W zasadzie większość z nich aktywnie poszukuje wsparcia w
ramach funduszy europejskich. Pozwoli Pan,
że znowu posłużę się statystyką. Otóż, organizacje z 37 gmin uzyskały środki finansowe
z UE. Kilkanaście gmin uczestniczy dodatkowo we wspólnych targach turystycznych.
Stowarzyszenie przygotowało obecnie
plan rozwinięcia polityki informacyjnej obejmujący na przykład rozszerzenie objętości
wydawanego biuletynu informacyjnego o
wiadomości dotyczące przyszłych wydarzeń,
przykłady najlepszych praktyk, udanych projektów, oraz prezentacje gmin. Pewnym
wyzwaniem będzie również większa aktywność gmin potrzebna w działaniach grup
referencyjnych projektu Seagull II.
– Dziękuję za rozmowę.

MOJE WTRĄCENIA – WIKTOR OSIATYŃSKI

Polskie lęki
Gdybym miał określić, jakie uczucie jest najczęściej przeżywane przez Polaków,
wymieniłbym lęk. Przyczyn jego rozprzestrzeniania się i intensyfikowania jest kilka.
Na pewno na proces ten wpływają silnie media. Ktoś może w tym momencie zarzucić,
że takie stwierdzenie wydaje się sprzeczne z lansowanym w niektórych czasopismach
nowoczesnym stylem życia i wizerunkiem człowieka sukcesu, któremu z reguły nie
przypisuje się stanów lękowych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że model ludzi,
osiągających prestiż zawodowy czy społeczny, prezentowany na przykład w „Sukcesie” czy „Twoim Stylu”
jest uwarunkowany w znacznym stopniu czynnikami ekonomicznymi. Ich czytelnikami są głównie ludzie z
klasy średniej, stanowiący potencjalną grupę konsumentów, którym, mówiąc potocznie, „można wcisnąć kit”
i dzięki temu sprzedać oferowane artykuły.
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Gdy przyjrzymy się mediom masowym – przede wszystkim telewizji publicznej, kanałom prywatnym oraz codziennej prasie masowej
– to dostrzeżemy, w jak dużym stopniu rozsiewają i pogłębiają one
wśród ludzi lęk. Dzieje się tak głównie w wyniku intensywnego przekazywania informacji o negatywnej stronie życia politycznego oraz wyolbrzymiania spraw związanych z przestępczością.
Znaczny wpływ na tworzenie się lęku w Polakach mają politycy,
którzy znaleźli doskonały sposób, żeby to uczucie zamienić na głosy wyborcze. Przykładami takiego działania mogą być: Postępowanie
jednego z byłych ministrów sprawiedliwości, zakładającego swą partię i szukającego dla niej poparcia na bazie lęku przed przestępczością, krzewienie obaw przez niektóre ugrupowania polityczne przed
Unią Europejską i jej Konstytucją, pobudzanie nastrojów antyrosyjskich, itp.
Zainteresowane wzbudzaniem lęku w społeczeństwie są również silne grupy kapitałowe, obejmujące małą garstkę społeczną, która zgarnia coraz większą liczbę ludzkich dochodów. Myślę tutaj o elicie, składającej się z różnego rodzaju firm ubezpieczeniowych, agen-

cji reklamowych, koncernów farmaceutycznych, mediów i adwokatów.
W ich interesie leży, żeby ludzie się bali choroby, starości, śmierci,
gdyż w przeciwnym razie nie będzie chętnych do ubezpieczenia swego życia czy kupna nowych farmaceutyków.
Wysoki poziom lęku w społeczeństwie wiąże się nie tylko z
wymienionymi wyżej działaniami. Istotną przyczyną tego zjawiska
są życiowe realia. Lęk zawsze łączy się z poczuciem niepewności i
brakiem bezpieczeństwa ekonomicznego, którego większość naszego społeczeństwa dziś nie posiada. W czasach „komunistycznego
folwarku” byliśmy może bardziej zniewoleni, ale nie mieliśmy takich
obaw przed bezrobociem i głodem. Dodatkowo przeżywamy silne lęki
związane z poczuciem zagubienia, które zrodziło się w wyniku uczestnictwa w trudnym procesie transformacji. Tak naprawdę, nie zdajemy
sobie sprawy dokąd on zmierza i co nam przyniesie. Lęki, towarzyszące tym przemianom, są czymś naturalnym i zrozumiałym. Martwi
mnie jednak to, że za mało o nich mówimy oraz niewiele działamy w
kierunku ich zmniejszania i neutralizowania.
Prof. Wiktor Osiatyński
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ZAPROSILI NAS – POD PATRONATEM „EUROREGIONÓW–POLSKA”

K R A KOWSK A SZKOŁA W YŻSZA

W poszukiwaniu mądrości
Już od wieków Kraków nauką stoi – dlatego nie dziwi fakt, że w mieście tym
odbywają się różnego rodzaju przedsięwzięcia, kultywujące tę dziedzinę życia człowieka.
Ponieważ sprawy nauki znajdują się w zakresie zainteresowania naszego miesięcznika,
z przyjemnością przyjęliśmy patronat nad V Międzynarodową Konferencją Naukową
„Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, organizowaną przez Krakowską Szkołę Wyższą
w dniach 15 – 17 maja br. Tematem obrad Konferencji były różnorodne aspekty życia
społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Przedstawicieli naszej redakcji zaprosił do udziału z tym ważnym wydarzeniu rektor
Krakowskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Zbigniewa Maciąg (na zdjęciu).
W sześciu sekcjach tematycznych
zaproszeni goście oraz pracownicy naukowi KSW dyskutowali między innymi: O stosunkach międzynarodowych w kontekście
problemów i wyzwań XXI wieku, o medialnym obrazie życia politycznego współczesnej Polski, o sprawach pomocy w funkcjonowaniu rodziny, o rozterkach związanych
z pojmowaniem i wdrażaniem w życie wolności, własności i władzy.
Konferencji, w której wzięło udział 350
osób (w tym 40 z zagranicy), przewodniczyli prof. Dr hab. Jerzy Malec z KSW, prof.
Giovanni Cannata z Uniwersytetu Molise
oraz Konsul Honorowy RP prof. Joseph
Carby – Hall z Uniwersytetu w Hull, który
w swym wystąpieniu podkreślił doniosłość
międzynarodowej współpracy naukowej i
wkład polskich uczelni w ten proces.
Grzegorz Płonka

ZAPROSILI NAS – POD PATRONATEM „EUROREGIONÓW–POLSKA”

A K A DEM I A
EKONOM ICZNA
W K ATOW ICACH
W maju br. minął rok od czasu
akcesji Polski oraz 9 innych krajów
do UE. Nic dziwnego zatem, że wiele
instytucji organizuje konferencje, spotkania, na których dokonuje się próby podsumowania tego okresu. Jed-

Plusy i minusy

ną z nich jest Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych tejże uczelni oraz koło naukowe
International Challenge przygotowały,
w ramach X Dni Europejskich konfe-

rencję „Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej”. Na
konferencji, prowadzonej przez Kierownika Katedry MSE, prof. Tadeusza
Sporka, dokonano wymiany poglądów i prezentacji osiągnięć naukowych z zakresu europejskiej integracji.
Wśród prelegentów znaleźli się między
innymi: Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht, który mówił o
członkostwie Polski w UE pod kątem
aspektów regionalnych oraz poseł RP
Jan Żymełka, który przedstawił bieżące problemy Rady Europy. Bilans rocznego pobytu Republik Czeskiej i Litewskiej w UE zreferowali Konsul Generalny dr inż. Josef Byrtus oraz Konsul
Honorowy Jerzy Wcisło. Obaj podkreślili pozytywne zmiany, jakie zaszły w
Czechach i na Litwie, a także zwrócili uwagę na problem emigracji młodego pokolenia do krajów zachodniej
Europy.
Grzegorz Płonka
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Lider górnictwa i Lubelszczyzny

Z MIROSŁAWEM TARASEM – Rzecznikiem Prasowym firmy Lubelski Węgiel
„BOGDANKA” SA – rozmawia Hanna Smolańska
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POLSKA FIRMA W UE – LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” SA

– W jakich kierunkach i w
jakim zakresie Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A. planuje wykorzystać swoje położenie i konkurencyjną pozycję w stosunku do
śląskich kopalń, jeśli idzie o zaopatrzenie głównych jednostek krajowego i ewentualnie europejskiego systemu energetycznego?
– Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedną z największych firm woj. lubelskiego. Jest także jedyną kopalnią węgla
kamiennego zlokalizowaną poza głównym polskim centrum
wydobywczym, jakim jest Śląsk. Fakt ten, w początkowej fazie
budowy kopalni w Bogdance wydawał się być zagrożeniem.
Szczególnie widoczne to było pod koniec lat 80-tych XX w. Byliśmy wtedy kopalnią przeznaczoną do zamknięcia. Dzisiaj – po
latach wielu zmian i realizacji znaczących inwestycji jesteśmy
firmą samokształcącą się, szybko reagującą na zmiany w otoczeniu rynkowym.
„Bogdanka” ma ponadto cechę trudną do pogodzenia z
naszym polskim charakterem. – Potrafimy być liderami w branży przez 7 lat, nasze ściany, jedna po drugiej mają najlepsze
w Polsce wyniki, mamy najwyższą wydajność. Nauczyliśmy
się pracować na długi dystans, na pełnym wysiłku - nie ma
okazyjnych zrywów, głupich, bezsensownych i niebezpiecznych rekordów. Wydajna praca jest zawsze, a nie wtedy, gdy
będzie bonus. Mamy najlepsze w kraju wyposażenie w urządzenia i maszyny, ale są one też wzorowo eksploatowane. O
potędze naszej myśli technicznej niech świadczy to, że trzecim szybem, który został zaprojektowany i wykonany na wydobycie 2,5 mln ton netto - wydobyliśmy w 2004 roku 5,4 mln ton
węgla, a wszystko to dzięki pomysłom racjonalizatorskim i ciągłemu doskonaleniu organizacji kopalni przez naszych inżynierów i pracowników.
Mamy dobrze przygotowany front robót eksploatacyjnych na
rok bieżący, konieczne są jednak ciągłe wydatki na roboty przygotowawcze. Planujemy w 2005 r. wydobyć i sprzedać ponad
5,3 miliona ton węgla, co stanowi 5% produkcji węgla kamiennego i 8% sprzedaży węgla energetycznego w kraju.
Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie bardzo dobre kontakty handlowe z naszymi głównymi odbiorcami. Mamy podpisane kontrakty na dostawę węgla do największych elektrowni i elektrociepłowni regionu Polski Wschodniej.
Współpracujemy z Elektrownią Kozienice, Electrabel w Połańcu, Zespołem Elektrowni w Ostrołęce, Elektrownią w Stalowej
Woli, Miejskimi Przedsiębiorstwami Energetyki Cieplnej w Chełmie i w Białymstoku. Do grona naszych odbiorców możemy także zaliczyć Zakłady Azotowe w Puławach a także Cementownie w Chełmie, Rejowcu i w Ożarowie. Znaczącym atutem przy
określaniu zasad współpracy z naszymi kontrahentami, oprócz
ceny naszego węgla, jest także wysokość renty transportowej
– dla naszych klientów zyski z tytułu niższych kosztów transportu węgla z Bogdanki niż ze Śląska są bardzo istotne.
W najbliższych latach będziemy pogłębiać dobrą współpracę z naszymi dotychczasowymi odbiorcami, a także prowadzimy prace mające poszerzyć nasz rynek zbytu. Liczymy, że dzięki planowanym inwestycjom, uda nam się zwiększyć produkcję
węgla do prawie 9 mln ton węgla w 2010 r. Dlatego konieczne
jest poszukiwanie nowych odbiorców.
– Jednym z najefektywniejszych sposobów zapewnienia stabilności przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego,
związanego tradycyjnie z monokulturą produkcyjną, jest
dywersyfikowanie działalności. W jakich dziedzinach LWB

rozwija tego typu działania?
– W tym pytaniu poruszone jest bardzo ciekawe zagadnienie. Cześć przedsiębiorstw z sektora przemysłu ciężkiego koncentruje się wyłącznie na prowadzonej produkcji, często nie dostrzegając szans, które generuje ich własna działalność. Zarządy takich firm, jeżeli nawet rozważają możliwości
dywersyfikacji działań to próbują w tych poszukiwaniach inwestować w odmienne gałęzie gospodarki. „Bogdanka” należy jednak do tych przedsiębiorstw, które nie dość, że bardzo wcześnie dostrzegły korzyści z poszukiwań innych rodzajowo rynków, to jeszcze przeprowadziliśmy dywersyfikację w oparciu o
nasz kapitał i nasz surowiec.
Od 1996 r. w Bogdance funkcjonuje Zakład Ceramiki
Budowlanej EkoKLINKIER, który całą swoją produkcję opiera o
łupek ilasty – kamień, który towarzyszy węglowi wydobywanemu na powierzchnię.
Zakupiliśmy odpowiednią technologię obróbki łupka, a dzięki pracom naszych technologów, została ona dopasowana do
charakterystyki pokładów na Lubelszczyźnie. W efekcie – jesteśmy znaczącym producentem ceramicznej cegły elewacyjnej, i
to nie byle jakiej. Atutem naszych cegieł jest ich niepowtarzalny odcień – od piaskowego po ciemnobrązowy. Tym samym
wypełniliśmy niszę na rynku materiałów budowlanych na cegłę
innego koloru niż czerwony. Rzucone rynkowi wyzwanie opłaciło się. W ciągu tych kilku lat od uruchomienia produkcji udało się naszej kopalni zająć ok. 10% całego rynku cegieł klinkierowych w Polsce.
Tak jak Państwo widzą w Bogdance szanujemy każdą tonę
urobku, i węgiel i kamień, który zamiast składować na hałdach
„przekuwamy” w wartościowy produkt.
– Czy w strategii LWB znajdują się plany ekspansji na
rynki zagraniczne, zwłaszcza wschodnie i południowo-

wschodnie? Jak ocenia się perspektywy w tej dziedzinie i
stopień ryzyka występującego w tych relacjach?
– Odległość Bogdanki od wschodniej granicy Polski, a
obecnie UE, prowokuje do rozpoznania rynków Ukrainy i Białorusi. W latach ubiegłych nasza kopalnia współpracowała z kilkoma podmiotami z tamtego regionu. I były to kontakty udane.
Prowadzimy rozmowy na temat współpracy w ramach Projektu
Euroregion Bug. Mamy nadzieję, że te i inne działania ukierunkowujące naszą sprzedaż na rynki zagraniczne pozwolą nam
upłynnić część przyszłej produkcji, ale obecnie jest jeszcze za
wcześnie na podawanie szczegółów.
– W jaki sposób członkostwo Polski w
Unii Europejskiej wpłynęło (lub nie) na pozycję firmy i jej postrzeganie na rynkach europejskich? Czy LWB korzysta z unijnych
funduszy strukturalnych np. w dziedzinie
ochrony środowiska – jakie są plany i perspektywy w tej sferze?
– Kopalnia w Bogdance jest zakładem
nowoczesnym. Jeszcze przed wejściem Polski
do struktur unijnych, nawiązaliśmy współpracę
z ważnymi ośrodkami techniki górniczej w wielu krajach europejskich. Jesteśmy tam postrzegani jako solidny partner – odbiorca urządzeń i
maszyn górniczych. W związku z charakterystyką eksploatowanych przez nas złóż węglowych
planujemy dalszą współpracę z naszymi zagranicznymi dostawcami – tym bardziej, że te kontakty cechuje wzajemne zaufanie.
Zaś co do unijnych wymagań w sprawie
ochrony środowiska – jesteśmy jedną z pierwszych kopalń w Polsce, a także w całej Europie,
która wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001.
Nasz stosunek do środowiska naturalnego najlepiej obrazuje wygląd zakładu. Dbamy o to, by zarówno wokół kopalni jak i
na jej terenie, było zielono i ładnie. Takim podejściem zaskakujemy często naszych gości, którzy dziwią się, że zakład produkcyjny może tak korzystnie współistnieć z przyrodą.
„Bogdanka” zlokalizowana jest w pobliżu kilku terenów chronionych. Są to między innymi: Poleski Park Narodowy, Nadwieprzański Park Krajobrazowy i Park. To dodatkowo wymusza
na nas bardzo racjonalną politykę zagospodarowania odpadów, wód dołowych czy rozwiązywania problemów szkód górniczych. Wspomniałem już przed chwilą o tym, że część kamienia przywęglowego wykorzystujemy do produkcji ceramicznej
cegły elewacyjnej EkoKLINKIER – sporą część tego kamienia
zagospodarowujemy wydając go do rekultywacji terenów po
kopalniach piasku i kruszyw, a także do budowy wałów przeciwpowodziowych w regionie.
W ten sposób gospodarczo wykorzystujemy już ponad 95 %
uzyskanych odpadów górniczych.
– O przyszłości polskiej gospodarki decyduje poziom
inwestowania w poszczególnych branżach i firmach. Jaki
jest zakres działań inwestycyjnych w LWB i na czym się
one koncentrują?
– Tak jak już wspomniałem planujemy sukcesywne zwiększanie produkcji. Nie byłoby to możliwe bez odpowiednich
nakładów inwestycyjnych. Będziemy kontynuować pracę przy
rozszerzeniu obszaru górniczego poprzez udostępnienie pola
Stefanów, następnie obszaru K-3, co umożliwi przedłużenie
żywotności kopalni do 50-60 lat. Zgodnie z planem inwestycyjnym, najpóźniej do roku 2010, kosztem 400 mln zł zamierzamy uruchomić szyby w Stefanowie i prawie podwoić zdolności
produkcyjne kopalni do około 9 mln ton węgla na rok. Uzyska-

my dzięki temu dalszy wzrost znaczenia Spółki na rynku węgla
energetycznego, obniżkę jednostkowych kosztów wydobycia,
przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia (co nie jest bez znaczenie dla Lubelszczyzny, która ma jeden z najwyższych w kraju wskaźników bezrobocia).
Zamierzamy także realizować inwestycje w zakresie modernizacji kotłowni w Bogdance, w kierunku skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i cieplnej na bazie kotła fluidalnego, który
gwarantuje nam samowystarczalność w zakresie dostaw energii elektrycznej dla kopalni. Przymierzamy się także do wożenia
węgla własnymi składami wagonowymi. Ten krok także wymagać będzie inwestycji.
– W jaki sposób LWB S.A. największy podmiot gospodarczy Lubelszczyzny postrzega swoją rolę w kreowaniu
dnia dzisiejszego i przyszłości regionu?

– Bogdanka jest częścią Lubelszczyzny. Nasza obecność
i nasze efekty gospodarcze, przy akceptacji właściciela Spółki i Rady Nadzorczej, pozwalają nam wyjść z tradycyjnej funkcji
kopalni węgla kamiennego na Śląsku – to jest wyłącznie producenta i sprzedawcy. Nie oczekujemy dotacji czy dokapitalizowania - jak nasza konkurencja, bo samodzielnie, jak pokazują
wyniki Spółki - doskonale radzimy sobie na trudnym, konkurencyjnym rynku węglowym.
W strategii Bogdanki - oprócz działań gospodarczych przestrzegamy zasady dzielenia się sukcesem z naszym otoczeniem społeczno- gospodarczym. Kopalnia w br. otrzymała wiele nagród i wyróżnień, z których najbardziej cenimy sobie; tytuł
„Lubelskiego Orła Biznesu – Pracodawcy roku 2003”, oraz
otrzymany w listopadzie tytuł „Filara Polskiej Gospodarki na
Lubelszczyźnie”.
I takim filarem - w zakresie wspomagania instytucji społecznych, finansowania cennych inicjatyw gospodarczych, ochrony
środowiska,wspierania kultury i sportu chcemy być jeszcze dla
Lubelszczyzny przez wiele lat.
Przykładem takich działań Bogdanki, jest współfinansowanie I ligowej drużyny Górnik – Łęczna, odbudowy Teatru J.
Osterwy w Lublinie, budowa szpitala powiatowego w Łęcznej,
na który przekazaliśmy 1,5 mln zł, oraz darowizny: na rzecz wielu lokalnych szkół, ośrodków kultury i uczelni wyższych, domów
pomocy społecznej, oraz na rzecz kultu religijnego niezależnie
od wyznania.
– Dziękuję za rozmowę.
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
w Bogdance; 21-013 Puchaczów
www.lw.com.pl
www.ekoklinkier.pl
tel. (081) 462-51-00; 462-51-01
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Międzynarodowe Targi Poznańskie
– kreacja kontaktów biznesowych

W ramach wspólnego europejskiego rynku Międzynarodowe Targi Poznańskie funkcjonują już od wielu
lat. Większość produktów MTP już przed 1 maja 2004 r. czyli przed oficjalnym przyjęciem Polski do struktur
EU, spełniało europejskie standardy a możliwości ekspozycyjne największego polskiego organizatora targów
zaliczane były i są do najlepszych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Po rozszerzeniu granic Unii Europejskiej okazało się, że w
momencie znacznych ułatwień w podróżowaniu targi poznańskie zaczęło odwiedzać więcej zagranicznych gości szczególnie
z Niemiec i krajów Beneluxu. Dla krajowych wystawców powstała więc niezwykle korzystna sytuacja. Nie muszą ponosić większych kosztów uczestnictwa w targach zagranicznych chcąc spotkać się z klientami z tamtego obszaru. Po rozszerzeniu UE polskie
firmy zwiększyły nieco swój udział w targach organizowanych poza
Polską. Z drugiej strony rośnie dynamicznie liczba zagranicznych
wystawców na targach w Polsce. Zdecydowana większość z nich
wybiera targi w Poznaniu.
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Fakty mówią za siebie
Targi zorganizowane przez MTP w IV kwartale 2004 r. były większe od poprzednich edycji pod względem liczby wystawców oraz
sprzedanej powierzchni wystawienniczej. W Polagrze Food 2004
uczestniczyło o 30 proc. więcej wystawców, w Targach Odzieży i
Tkanin oraz Targach Skóry i Wyrobów Skórzanych o 25 procent, a w
Taropaku o 12 procent.
Również wyniki pierwszego półrocza 2005 r. udowadniają, że targi w Poznaniu są wciąż najlepszym miejscem nawiązywania kontaktów biznesowych, spotkań typu face to face, skutecznym narzędziem
marketingu bezpośredniego. Dowodem na to były m.in. Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2005, które odwiedziło ponad
57.000 zwiedzających a udział w targach wzięło 1.103 wystawców (
wzrost o 9 procent w porównaniu z poprzednią edycją). Z kolei Targi Mebli, Akcesoriów i Wyposażenia Wnętrz MEBLE 2005 wystawcy
uznając za świetną inwestycję w sprzedaż, marketing i promocję firmy i powiększyli swą ekspozycję o średnio jedną dziesiątą. Podobnie
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DREMA 2005 - obecność ponad 300 wystawców, wzrost powierzchni o 20
procent, wzrost liczby premier rynkowych o 100 procent, obecność
liderów branży, wystawy, konkursy, pokazy i seminaria udowodniły,
iż DREMA 2005 była nie tylko platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, ale też świętem całego przemysłu drzewnego.
Tegoroczne targi czerwcowe w Poznaniu, zmodyfikowane
według potrzeb poszczególnych branż, występujące pod nazwą
ITM Polska (Innowacje, Technologie, Maszyny) zwiększyły ekspozycję wystawców w stosunku do poprzedniej edycji aż o 25 procent. ITM Polska 2005 wraz z odbywającymi się równolegle Między-

narodowymi Targami Ochrony Pracy SAWO oraz Targami i Forum
Zastosowań Informatyki i Telekomunikacji INFOSYSTEM 2005 /
Forum ICT zwiedziło ponad 21.000 osób. Oznacza to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o blisko 30 proc.
To tylko kilka przykładów pokazujących, że obawy, iż po 1 maja
2004 polski rynek wystawienniczy może się skurczyć nie sprawdziły
się. Co więcej wszystko wskazuje na to, że właśnie teraz przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać moc i skuteczność targów. Poprzez
świadomy i profesjonalny udział w nich mogą więc zdyskontować dla
własnych celów siłę marketingową targów.
Wysoka jakość usług
Nie tylko liczby świadczą o jakości produktów MTP. Filozofia
działania firmy, know-how, pracownicy profesjonalnie przygotowani
do swoich zadań są tymi elementami, które wpływają na fakt, iż to
właśnie do Międzynarodowych Targów Poznańskich należy ponad
50 procent krajowego rynku wystawienniczego. Otwartość i elastyczność w działaniu, przemyślana modyfikacja programu wystawienniczego oraz coraz bardziej wyspecjalizowany program wydarzeń targowych ściągają do Poznania nie tylko największych graczy rynkowych, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, profesjonalną
publiczność oraz setki dziennikarzy.
Każde targi organizowane przez MTP posiadają motto, odpowiedni układ ekspozycji, wyraźnie zaznaczone nowości oferowane
przez wystawców. Ważnym elementem targów jest matchmaking a
także różnego rodzaju wydarzenia związane z edukacją wystawienniczą. Targi wzbogacone są również o różnorodne eventy marketingowe.
Bardzo dobrym rozwiązaniem dla zagranicznych wystawców
planujących udział w poznańskich targach jest skorzystanie z oferty
matchmakingowej World Trade Center Poznań spółki funkcjonującej
przy MTP. Profesjonalnie przygotowane spotkania biznesowe face to
face mogą okazać się skuteczną formą nawiązania realnych kontaktów handlowych z polskimi firmami.
Z kolei szeroką promocję i to w całej Europie może zapewnić
skorzystanie z możliwości satelitarnej TV Biznes mającej swoją siedzibę na terenach targowych. MTP są bowiem głównym partnerem
tej biznesowej stacji telewizyjnej na antenie której problematyka targowa zajmuje wiele miejsca. TV Biznes emituje relacje z targów
poznańskich, rozmowy z wystawcami, prezentuje laureatów Złotych
Medali MTP i innych targowych wyróżnień.
Dla wystawców oraz fachowej publiczności są przeznaczone
także konferencje, seminaria, spotkania branżowe, szkolenia bardzo często o charakterze międzynarodowym. Rocznie na terenach
targowych w Centrum Kongresowym Poznań-Targi odbywa się około 900 konferencji, kongresów i seminariów. Nic więc dziwnego, ze to
właśnie tutaj odbywają prestiżowe wydarzenia takie, jak m.in. Kongres Zgromadzenia Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy CERM
czy też Kongres Zgromadzenia Regionów Europy.
Targi Plus - dodatkowa
wartość
TV Biznes jest jednym
z elementów pakietu Targi
Plus, który MTP jako jedyna firma targowa w Polsce
oferuje swoim klientom.
Poza TV Biznes produkty MTP są wzbogacone o
dodatkową wartość, którą
stanowi: specjalnie dobrana publiczność, wyjątko-

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

we zainteresowanie mediów branzowych, matchmaking, elektroniczny planer udziału w targach, Internet.
– Prezentacja firm biorących udział w targach nie kończy się
wraz z konkretnymi targami, lecz trwa przez cały rok w internetowym
katalogu wystawców – mówi Bogusław Zalewski, prezes zarządu
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rocznie witrynę targową
www.mtp.pl odwiedza ponad 600.000 internautów.
MTP również jako jedyny organizator w Polsce oferuje swoim
klientom elektroniczny planer udziału w targach. Jest to nowatorskie
rozwiązanie opracowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Poznaniu. Jego wykorzystanie z pomocą MTP pozwala zmierzyć uzyskane wyniki na targach. Elektroniczny planer jest
dostępny na stronach internetowych www.mtp.pl.
Dzięki Targom Plus wystawcy mają nieograniczone możliwości
wykorzystania nowych kanałów komunikacji marketingowej.
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Platforma skutecznej komunikacji
Po rozszerzeniu się Unii Europejskiej rynek wystawienniczy
nabrał nowych wymiarów. Międzynarodowe Targi Poznańskie stały
się atrakcyjnym miejscem dla wystawców z UE chcących nawiązać
kontakty handlowe z firmami z Europy Środkowo-Wschodniej. Tym
samym MTP jako miejsce spotkań i wymiany doświadczeń oraz wiedzy przedsiębiorstw ze Wschodu i Zachodu Europy doskonale wpisują się w proces budowy wspólnej, zjednoczonej Europy. Posiadając
interesującą, wielopoziomową i specjalistyczną ofertę są atrakcyjnym
partnerem biznesowym dla zagranicznych wystawców.
Zdaniem Bogusława Zalewskiego, niezwykle istotnym elementem
dla zagranicznych wystawców MTP jest korzystna relacja pomiędzy
wysoką jakością oferowanych przez MTP produktów i usług a ceną.
– O wysokiej jakości naszych produktów świadczy także fakt, iż
pojmujemy współczesne targi jako swoistą platformę lub forum dla
bezpośredniej, transparentnej, interaktywnej komunikacji marketingowej mającej na celu wzrost sprzedaży. Dlatego też wszystkie nasze
działania podporządkowujemy temu, aby ta platforma była jak najlepiej przygotowana – mówi Bogusław Zalewski.
Według źródeł Niemieckiego Zrzeszenia Przemysłu Targowego
AUMA, jednej z bardziej znaczących organizacji targowych w Europie, potencjał MTP klasyfikuje firmę na 21 miejscu organizatorów na
świecie – To niezła pozycja i jej utrzymanie w najbliższych latach na
pewno nas zadowoli – mówi Bogusław Zalewski.
Sławomir Erkiert

MTP w Unii Europejskiej
- 60% wszystkich wystawców zagranicznych w Polsce
uczestniczy w targach organizowanych przez MTP.
- 75% wystawców zagranicznych MTP stanowią firmy z UE.
- 70% powierzchni wystawienniczej netto wystawców zagranicznych MTP zajmują firmy z UE*
*dane Polskiej Korporacji Targowej

POD PATRONATEM „EUROREGIONÓW-POLSKA” NOUS - GŁOWICZKYM KU NIJ POŁOŻYĆ

Progresywnie,
różnorodnie

Recenzja – najbardziej niewdzięczny typ tekstu, jaki można sobie
wyobrazić... Od początku do końca subiektywny i sterowany prywatnymi gustami, które uwidaczniają się na każdym kroku. Przyznam szczerze, że nie lubię mówić o muzyce, kiedy jakiś wewnętrzny głos podpowiada mi, że powinnam z rozmysłem cedzić słowa… W tym przypadku sprawa wyjątkowo się komplikuje. Czemu? Choćby dlatego, że płyta objęta jest patronatem „Euroregionów-Polska”, a ja przecież współpracuję z pismem...
„Głowiczkym ku nij położyć” to cztery dość zróżnicowane stylistycznie utwory, okraszone optymalną dawką liryki autorstwa
Grzegorza Płonki (voc.). Każdorazowo ich dominantą są akustyczne
riffy, które wraz z solidnie uwypukloną sekcją rytmiczną tworzą solidną
ścianę dźwięku. Pojawiająca się od czasu do czasu harmonijka ustna,
grzechotki oraz dość wyszukany wokal, łagodzą rockowe cięcia, nadając kompozycjom nieco kameralnego kolorytu. Krótko mówiąc - debiut
Nous to dość eklektyczne połączenie progresywnego rock, poezji śpiewanej i folku, pochodzącego z bardzo różnych rejonów świata. Moją
uwagę zwrócił utwór pt. Ostrożnie z tą medytacją kolego. Spokojne, niczego nie zapowiadające intro i mrożąca sakralna wokaliza, po
której następuje pierwsze ostrzeżenie: „Ostrożnie z tą medytacją kolego”. Lepiej wziąć sobie to do serca, bo chwilę później z kolumn wydobywa się darcie, które trudno nazwać śpiewem… Następnie dobrze
unerwione solo na bębnach, łaciński zaśpiew i - jak to mawiają miłośnicy bezkompromisowego wywijania piórkiem – wyrywająca z butów
solówka na gitarze elektrycznej (3.24’)! Poezja! I to jaka przekorna! Joe Satriani byłby pod sporym wrażeniem! Zwieńczeniem płyty jest tytułowa kompozycja „Głowiczkym ku nij położyć”. Świetny pomysł i dość fajny efekt. Rzadko zdarza się, że ktoś w rasowego bluesa wtłacza „staropolską” pieśń, mająca niemal epicki rozmach.
Czas na jakieś konstruktywne wnioski… Większość grup, które
chcą wypłynąć na szersze wody, robi wszystko, aby za wszelką cenę

pokazać całemu światu swój dorobek artystyczny. Tymczasem panowie z Nous, ignorując zasady rządzące muzycznym showbiznesm,
wydali zaledwie kilka egzemplarzy swojego debiutanckiego krążka.
Płyty w krótkim czasie rozeszły się jak świeże bułeczki a utwory z tego
mini-album przestały być dostępne w jakiejkolwiek formie. Dopiero od
niedawna można je ściągnąć w postaci plików mp3 ze strony www.euroregiony.pl. Nie odkryję Ameryki mówiąc, że tzw. „empetrójki” kaleczą
jakość brzmienia i odbierają cały urok obcowania z kawałkiem plastiku,
na którym wypalono kilka niezłych ścieżek, ale w tym wypadku wybór
jest niestety niewielki. Można cierpliwie czekać na zbliżającą się reedycję płyty albo spędzić kilka minut przy komputerze i ściągnąć mp3 z
Internetu. Wybór należy do Was.
betton (Anna Kobylec)
www.metal.pl

Posiad III

W czerwcu w siedzibie„Euroregionów-Polska” odbył się
już trzeci z cyklu koncertów i wernisaży organizowanych dla
coraz szerszego grona przyjaciół redakcji. W nowym repertuarze wystąpiła formacja NOUS, działająca pod patronatem miesięczniak, zaś swe prace poświęcone m.in. motywom architektury hiszpańskiej i przemysłowej Śląska
wystawiła artystka malarz Agata Sobczyk.
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POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ – KIELCE

Strategicznie,
konsekwentnie...
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Z WOJCIECHEM LUBAWSKIM – prezydentem Kielc
– rozmawia Antoni Szczęsny
– Czy w Pana ocenie Kielce dobrze skorzystały z
funduszy strukturalnych w okresie 2004 – 2006?
– Myślę, że Kielce spisały się całkiem nieźle. Sukcesem zakończyło się dla nas np. opracowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego programu rewitalizacji śródmieścia
Kielc. Projekt zakłada finansowanie zewnętrzne aż w 85%,
i co najważniejsze jest już w trakcie realizacji. To oznacza,
że trafiają do nas pierwsze unijne fundusze. Warto zaznaczyć, że „Lokalny Program Rewitalizacji” został wyróżniony
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako jeden z najlepiej
przygotowanych. Dostaliśmy też dofinansowanie do projektu drogowego, zakładającego przebudowę wiaduktu na drodze wyjazdowej do Krakowa. Staraliśmy się o pieniądze na
modernizację i budowę stadionu piłkarskiego oraz wielofunckyjnej hali sportowej. Na te 2 obiekty otrzymamy dofi nansowanie europejskie na poziomie 20%, w każdej z tych
inwestycji. W konkursie cały czas pozostaje kolejny projekt drogowy. Kielcom nie umożliwiono natomiast aplikacji
po środki unijne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport”. Wynika to z planu przebiegu sieci dróg
międzynarodowych (Transport European Network), które
niestety omijają nasze miasto. Zabrakło nas również w gronie benefi cjentów w kolejce po projekty komunikacji zbiorowej.
– Czy miasto może się pochwalić sukcesami aplikacyjnymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?
– Priorytetowym projektem, realizowanym w ramach
tego funduszu są oczywiście „Stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim”. Projekt realizowany jest w porozumieniu z 14 powiatami naszego województwa. Miasto opracowało i złożyło też wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu szkoleniowego,
który zakłada podniesienie kwalifikacji do międzynarodowych
standardów
biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki biznesowej i rachunkowości grupy osób pracujących. Ci, którzy ukończą takie szkolenie otrzymają międzynarodowe certyfikaty.
– Jak przygotowuje
Pan inwestycyjnie miasto
do wykorzystania znacznie większych środków
unijnych, które pojawią
się po roku 2007?
– Podstawowym narzędziem opracowanym przez
Miasto Kielce, które ma
służyć planowaniu i moni-

torowaniu procesu inwestycyjnego w mieście jest Wieloletni Program Inwestycyjny 2006 - 2010. W ramach WPI zgłoszono projekty o łącznej wartości przekraczającej 1 mld złotych. Do końca września br. roku zapadną decyzje dotyczące projektów, które staną do walki o fundusze unijne dostępne od roku 2007. Niewątpliwie priorytetem będą projekty
dotyczące infrastruktury drogowej, kontynuacji rewitalizacji śródmieścia miasta oraz wykorzystania potencjału turystycznego rezerwatu geologicznego.
– Czy w Pana ocenie obecność Polski w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 przekłada się na konkurencyjność kieleckich przedsiębiorców?
– Zdecydowanie tak. Najlepszym tego przykładem jest
rozwój drugiego pod względem wielkości w Polsce ośrodka tarkowego TARGI KIELCE. Od 1 maja ubiegłego roku
stale zwiększa się liczba zagranicznych wystawców i osób
odwiedzających TARGI. Zauważalna jest również ekspansja kieleckich przedsiębiorstw na rynki zachodnio i wschodnio europejskie. Firmy takie jak PSS Społem, Piekarnia Pod
Telegrafem, Poligrafia S.A. są już nie tylko obecne na rynkach europejskich, ale posiadają pozycję, która umożliwia
im konkurencję z tamtejszymi przedsiębiorstwami. Pewne
efekty przyniosła też współpraca gospodarcza pomiędzy
kieleckimi przedsiębiorstwami a partnerami niemieckimi, inicjowana przez Przedstawicielstwo Miasta Kielce w Gotha w
Niemczech, istniejące od października 2003r. Organizowane na terenie Gotha spotkania, imprezy kulturalne, sportowe
i edukacyjne świetnie promujące nasze miasto, organizacje pozarządowe, sportowe i młodzieżowe. Bardzo dobrze
współpracuje się nam z pozostałymi miastami partnerskimi,
Budapesztem Czepel, Orange, Winnicą i Herning.
– Dziękuję za rozmowę.
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POLSKIE UZDROWISKA W UE – SANATORIUM UZDROWISKOWE „LIMBA”

Z dala od przemysłu i chaosu
Z JANEM NOBISEM – Dyrektorem Sanatorium Uzdrowiskowego „Limba” – rozmawia Maria Leżucha
– W jaki sposób walory takie jak klimat, położenie i krajobraz Piwnicznej przyczyniają się do konkurencyjności Sanatorium Uzdrowiskowego „Limba”?
– Największym bogactwem uzdrowiska Piwniczna są lasy górskie.
Wskaźnik lesistości należy do najwyższych w województwie nowosądeckim i w kraju. Wiodące funkcje lasów
to ochrona wód, gleby, powietrza oraz
współtworzenie krajobrazu i warunków uzdrowiskowo-klimatycznych. Ze
względu na turystyczno-wypoczynkowy charakter i przyszłościowe plany
rozwoju właśnie w tym kierunku, brak w
uzdrowisku Piwniczna poważniejszych
zakładów przemysłowych. Przeważają małe zakłady pracy i spółdzielnie, co pozwala na pełny odpoczynek i relaks.
– Jakie dodatkowe atrakcje okolicy urozmaicają pobyt
kuracjuszom?
– Niewątpliwe można do nich zaliczyć spływ rzeką Poprad,
kolarstwo górskie, stacje narciarskie w Wierchomli Małej Kosarzyska, turystykę pieszą po licznych szlakach górskich, oraz inne
atrakcje sezonowe typu: Dni Piwnicznej i tym podobne wydarzenia
skupiające uwagę gości.
– Najistotniejsza cześć pobytu w sanatorium to zabiegi
przyrodolecznicze. Z jakich korzystają pacjenci przebywający
w obiekcie kierowanym przez Pana Dyrektora? Na jakie schorzenia pomagają?
– Sanatorium Uzdrowiskowe U „Limba” prowadzi działalność
leczniczą zgodnie z profilami leczniczymi uzdrowiska Piwniczna,
takimi jak: schorzenia górnych dróg oddechowych, schorzenia dolnych dróg oddechowych, schorzenia narządu ruchu, schorzenia
przewodu pokarmowego, liczna baza zabiegowa znajduje się w
sanatorium „Limba”, a więc kuracjusz ma tzw. zabiegi na miejscu.
Wykonujemy zabiegi lecznicze w zakresie Peloidoterapii, Hydrote-

rapii, Fizykoterapii, Światłolecznictwa, Laseroterapii, Magnetoterapii, Krioterapii. Stosujemy z powodzeniem kurację ultradźwiękami,
masaże klasyczne i mechaniczne, Powodzeniem cieszy się Inhalatorium i Kinezyterapia.
– Standard obsługi i kwalifikacje personelu medycznego to
podstawa prawidłowego funkcjonowania sanatorium. Jak Pan
je ocenia u siebie? Jakie są Pana plany w tej dziedzinie?
– Personel obsługujący kuracjusza w SU „Limba” to wysoko
specjalistyczna i wykwalifikowana kadra medyczna jak: lekarze,
pielęgniarki, mgr fizjoterapii, technicy fizjoterapii, masażyści, dietetyczka oraz pracownicy działu księgowości, recepcji, żywienia,
hotelarstwa, techniczni. Cała załoga stanowi zgrany, dobrze rozumiejący się i profesjonalny zespół. Ludzie pracujący w Sanatorium
Uzdrowiskowym „Limba” mają na celu dalszy rozwój lecznictwa
uzdrowiskowego poprzez udoskonalanie bazy zabiegowej, podnoszenie standardu zakwaterowania i kwalifikacji personelu.
– Dziękuję za rozmowę.

POLISH HEALTH-RESORTS IN EU – SPA SANATORIUM „LIMBA”

Far from industry and chaos
Maria Leżucha talks to JAN NOBIS – Manager
of Spa Sanatorium “Limba”

26

– In what way such qualities as the climate, location and
landscape of Piwniczna contribute to the competitiveness of
the Sanatorium “Limba”?
– The biggest wealth of the health resort Piwniczna are its
mountain forests. The woodiness index is among the highest in
the voivodship of Nowy Sącz and in the country. The main forest
functions consist in water pollution control, soil conservation, air
protection and in creating the landscape as well as health-resort
and climatic conditions. Because of its tourist and holiday character and future development plans aimed exactly in that direction,
we have no industrial plants of greater significance in Piwniczna.
The majority are small work establishments and co-operatives,
and this ensures full rest and relaxation.
– What additional attractions in the vicinity add variety
to the patients’ stay?
– Undoubtedly, rafting down the Poprad river, mounting biking, ski stations in Wierchomla Mała Kosarzysko, hiking along
numerous mountain routes and other seasonal attractions like:
Pwiniczna Festival and similar events attracting the attention of
guests.
– The most important part of the stay in a sanatorium are
natural medicine treatments. What types of treatment can
patients staying in your Sanatorium get? What diseases do
they help cure?
– The Sanatorium “Limba” conducts its therapeutic activity in

conformity with the medicinal profile of the health-resort Piwniczna, such as: diseases of upper respiratory tract, diseases of the
lower respiratory tract, diseases of motor organs, diseases of the
alimentary duct, numerous treatment bases can be found in “Limba” Sanatorium therefore patients can receive treatment here on
the spot. We have healing treatments in the area of Peloidotherapy, Hydrotherapy, Physiotherapy, Luminotherapy, Lasertherapy,
Magnetotherapy, Cryotherapy. We are successful in using ultrasound therapy, classical and mechanical massage. Quite popular
among patients is the inhaler room and kinesitherapy.
– The standard of service and qualifications of the medical staff are the foundation for the proper functioning of a
sanatorium. What is your opinion of this in your sanatorium? What are your plans in this area?
– The staff dealing with patients of the “Limba” Sanatorium
consists of a highly specialized and qualified medical staff, such
as: doctors, nurses, masters in physiotherapy, technicians of
physiotherapy, masseurs, dieticians as well as workers of the
accounting division, receptionists, nutritionists, workers of the
hotel division, technical service workers. The whole staff is a
well-integrated, professional group, understanding one another
very well. People working in the Sanatorium “Limba” are pursuing further development of natural
medicine treatments by improving
the treatment base, raising the
standard of accommodation and
personnel qualifications.
– Thank you for the talk.

POLSKIE UZDROWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ – „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” SA
– Świnoujście zostało ogłoszone kąpieliskiem morskim już
w 1824 roku, a w 1959 r zostało powołane Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Świnoujście. Proszę o krótką historię Uzdrowiska i przedstawienie walorów, którymi może się poszczycić ?
– Po odkryciu w 1897r. źródeł leczniczej solanki, po zbudowaniu
odpowiednich urządzeń przyrodoleczniczych i wypowiedziach autorytetów lekarskich o cudownych właściwościach leczniczych morskiego
klimatu – Świnoujście stało się nader chętnie uczęszczaną miejscowością zdrojową. Tutaj Magdalena Samozwaniec pisała swoje książki, a Feliks Nowowiejski skomponował piękną operę “ Legenda Bałtyku
”. 01.02.1999r przedsiębiorstwo państwowe zostało skomercjalizowane i przekształcone w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.
„Uzdrowisko Świnoujście” S.A. jest firmą stabilną i rentowną, dobrze
zarządzaną, regulującą na bieżąco swoje zobowiązania wobec budżetu
i ZUS-u. Od 1999r – co roku -większa część wypracowywanego zysku
przeznaczana jest na rozwój Spółki. Konsekwentnie realizuje się strategię zrównoważonego rozwoju Spółki. Z powodzeniem wykorzystuje
się szanse firmy wynikające z położenia geograficznego i tradycji leczniczych miejscowości uzdrowiskowej. Zdając sobie sprawę z faktu, iż
bezwzględnym warunkiem utrzymania pozycji na ryku jest posiadanie
bazy hotelowej i rehabilitacyjnej spełniającej standard unijny, cały wysiłek inwestycyjny – przy poparciu załogi – Spółka wkłada w modernizację i dosprzętowienie. Majątek przejęty w 1999r po przedsiębiorstwie
państwowym w 90% był zdekapitalizowany, dlatego też konieczne jest
jego jak najszybsze odtworzenie. W ostatnich latach Spółka zrealizowała w ramach własnych środków dwa duże zadania inwestycyjne, które w znaczący sposób podniosły rangę uzdrowiska. W 2001 r uruchomiono Zakład Przyrodoleczniczy „Rusałka”, a w 2003r ukończono kompleksową modernizację budynku „Swarożyc”. Oba te obiekty w krótkim

nr 44

– Potrzeby i oczekiwania kuracjuszy zależą od zawartości ich portfela. Kuracjusz przyjeżdżający w oparciu o kontrakt z NFZ ma zagwarantowane świadczenia z umowy. jeżeli chodzi o kuracjusza komercyjnego – spełniamy jego życzenia.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
rehabilitacyjne dla emerytów i rencistów oraz turnusy dla określonych
grup zorganizowanych z programem dostosowanym do określonych
potrzeb i oczekiwań. Ponadto, oferujemy pobyty z możliwością indywidualnego doboru rodzaju usługi. Zauważalny jest wzrost zainteresowania pobytem krótkim ale bardzo aktywnym zdrowotnie. Nasi goście
mogą skorzystać z badań diagnostycznych (USG, EKG, bieżnia wysiłkowa, spirometria) i konsultacji różnych specjalistów, w tym: kardiologa, dermatologa, reumatologa, pulmonologa, okulisty i stomatologa.
Udostępniamy im wypożyczalnię rowerów, salę pinpongową, bibliotekę. Dużym powodzeniem cieszą się bankiety okolicznościowe, konferencje, sympozja, prelekcje, itp. Ponadto uznanie zdobyły już cykliczne
koncerty operowe, kameralne, wieczorki taneczne..
– Czy wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na wzrost
zainteresowania kurortem mieszkańców UE? Jakie są Pani plany
związane z jego spopularyzowaniem, jakie miejsce widzi Pani dla
Uzdrowiska w Polsce i Europie?
– Polska w Unii Europejskiej to także wielka szansa dla naszego uzdrowiska, którą staramy się wykorzystać. Już w okresie przed
akcesyjnym nasze usługi cieszyły się dużym uznaniem wśród klientów zagranicznych, zwłaszcza z Niemiec. Wejście do Unii spowodowało wzrost zainteresowania zagranicznych touroperatorów, organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.( z Niemiec, państw skandynawskich,
Słowacji, Czech, Ukrainy). Wejście Polski do Unii wymusiło bardziej

Na europejskim poziomie

Z KRYSTYNĄ FILIŃSKĄ – Prezesem zarządu „Uzdrowiska Świnoujście” SA – rozmawia Maria Leżucha
czasie stały się wizytówką nie tylko Spółki, ale również miasta i regionu. Zarówno zdobyte doświadczenie przy realizacji tych inwestycji jak
i wymierne korzyści finansowe uzyskiwane po ich ukończeniu zadecydowały o podjęciu kolejnego wyzwania – przystąpiono do przebudowy i
rozbudowy budynku sanatoryjnego Bursztyn.
Wszystkie nasze obiekty, tj. Swarożyc, Bałtyk, Adam-Ewa, Admirał I, Henryk, Światowid, Bursztyn, Trzygłów, Rusałka przystosowane
są dla osób niepełnosprawnych, posiadają certyfikat bezpieczeństwa,
wyposażone są w pełen węzeł sanitarny, TV-SAT, telefony, lodówki.
– W leczeniu jakich schorzeń i dolegliwości specjalizuje się
placówka kierowana przez Panią? Jak ocenia Pani standard obsługi i kwalifikacje personelu medycznego?
– Dzisiaj „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. to jedno z największych i
znaczących uzdrowisk w kraju i zagranicą. Dysponujemy najnowocześniejszą bazą zabiegową. Wykorzystujemy określone właściwości lecznicze surowców naturalnych, borowiny nizinnej oraz solanki bromkowo
- jodkowo - sodkowej. Podstawowa działalność „Uzdrowiska Świnoujście” S.A. opiera się na świadczeniu usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, w tym 90% stanowi sprzedaż usług
w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
medyczkadrę
wyspecjalizowaną
wysoko
Zatrudniamy
ną jak również kwalifikowaną kadrę w dziedzinie rehabilitacji.
Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń:
- kardiologicznych,
- wczesną rehabilitacją kardiologiczną,
- narządu ruchu,
- endokrynologicznych,
- pulmonologicznych,
- reumatologicznych,
- dermatologicznych,
- rehabilitacją po mastektomii,
- otyłością.
Wykonujemy ponad 40 rodzajów zabiegów z zakresu hydroterapii,
światłolecznictwa, elektrolecznictwa i kinezyterapii. Przyjmujemy również całorocznie osoby prywatne zarówno z kraju jak i z zagranicy. Każda osoba może wybrać dogodny dla siebie termin oraz czas pobytu.
Ośrodki są dostosowane standardami do każdego portfela a w ramach
pobytu zapewniamy całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską oraz
zabiegi wliczone w cenę pobytu.
– W jaki sposób Uzdrowisko Świnoujście zaspokaja inne
dodatkowe potrzeby i oczekiwania kuracjuszy zwłaszcza w okresie letnim?

ekspansyjną, zdecydowaną popularyzację uzdrowiska na imprezach
turystycznych w państwach unijnych. Naszym celem jest aby uzdrowisko na trwale zaistniało na rynku turystyki zdrowotnej w kraju i za granicą, a jego marką była skuteczna kuracja i wypoczynek w nadmorskim
kurorcie o przedwojennej historii i tradycji. Aby osiągnąć ten cel bierzemy aktywny udział promocyjny w imprezach organizowanych przez
organizacje rządowe i samorządowe.
– W jaki sposób przejawia się zainteresowanie Uzdrowiskiem
kuracjuszy zagranicznych, kogo gościcie i jakie są ich opinie o placówce, którą Pani kieruje – jak wypada porównanie z podobnymi
instytucjami w krajach Unii Europejskiej?
– Najwięcej gości mamy z Niemiec i państw skandynawskich. Coraz
więcej przyjeżdża z bardziej odległych zakątków świata (z krajów południowych, Rosji, Francji, nawet ze Stanów Zjednoczonych i Kanady).
Są to najczęściej osoby, którym nasze usługi polecili znajomi. Dlatego
przyjeżdżając do nas dokładnie wiedząc czego mogą oczekiwać. Ci,
którzy przyjeżdżają np. zachęceni naszą ofertą zamieszczoną na stronie internetowej, są najczęściej mile zaskoczeni zarówno jakością i różnorodnością usług, jak również atmosferą. Dzieląc się z nami doświadczeniami z innych wyjazdów, gratulują nam osiągnięć, uczciwości handlowej i zapewniają o powrocie. Jest to potwierdzenie, iż nasze usługi
są porównywalne z usługami, świadczonymi przez podobne instytucje
w krajach Unii Europejskiej. Dorównujemy im jakością, kwalifikacjami,
standardem hotelowym, wyposażeniem w sprzęt rehabilitacyjny. Niezaprzeczalnym naszym dodatkowym atutem jest gościnność, życzliwość.
Ponadto, wiele do zaoferowania ma również Świnoujście jako miasto.
Atrakcyjne położenie geograficzne, klimat morski o unikalnej przyrodzie i co najważekoloniejsze
czysty,
gicznie
zabytkowa architektura dzielnicy uzdrowiskowej, i różnorodne imprezy kulturalno-sportowe z
roku na rok ściągają coraz większą rzeszę turystów.
– Dziękuję
za rozmowę.
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Podlasie, część naszej „ściany wschodniej” wyobrażamy sobie jako „laski, piaski
i karaski”. Coś w tym jest. Drogi i dróżki wśród pól i lasów są białe, piaszczyste, rzeki i
stawy chyba rybne sądząc po ilości wędkarzy siedzących nad Narewką, lewym dopływem
Narwi a także nad Bugiem czy rozlewiskiem w osadzie leśnej Topiło w otulinie Puszczy
Białowieskiej, a i lasków też sporo. Jest maj. Krajobraz zachwycający. Świeża zieleń, smugi
mniszka lekarskiego i kaczeńców, jaskrawo żółte połacie rzepaku, no i te grusze siedzące
na miedzach. Zapach kwitnącej czeremchy.
Kontredans ucieczek z miast na
wieś i odwrotnie w poszukiwaniu pracy bardzo wyraźny. Może Włodzimierz
Cimoszewicz posiadający w okolicy Hajnówki swoje gospodarstwo rolne nie z różnych innych względów
na krótko zrezygnował z polityki ale
dla tego właśnie spokoju. Po wsiach
ludzie starzy. Kobiety do kościoła chodzą jak dawniej w chustkach na głowie.
Wszyscy mówią śpiewnie, z kresowym
akcentem. Niezwykle serdeczni i życzliwi, z sercem na dłoni. Dobrzy ludzie

nej raty, komornik zabierze telewizory.
A remont kolejnych segmentów wciąż
trwa. W odróżnieniu od spokoju przyrody człowiek się tutaj miota. W restauracji „Orzechowski” wyszkolona i uprzejma obsługa ( praca!) i w menu specjalność -pierogi, a dochód tylko z wycieczek i wesel bo miejscowi w restauracjach nie bywają.
Jak wszędzie liczy się pomysł. Oto
w barze w Hajnówce „U Wołodii” prawie zawsze pełno a piwo i nie tylko
piwo smakują szczególnie. Gospodarz

trudno
Aż
uwierzyć, że
kiedyś przed
tysiącleciami takie puszcze pokrywały całą nizinną Europę, zanim człowiek nie zaczął
jej karczować na pola uprawne. Dziś
w Europie po prostu nie ma już naturalnego środowiska. Europa jest jednym ogrodem uprawnym. Nawet lasy
sadzone są ręka ludzką.
Puszcza Białowieska ostała się
dlatego, że od setek lat jest chronio-

tu mieszkają. W lesie zobaczyłam na
wpół zarośnięte szyny po nieczynnej
już kolejce wąskotorowej. U nas by je
już dawno skradziono.
Spadkobiercy, zwłaszcza w okolicach Puszczy Białowieskiej, którzy dorobili się w mieście przerabiają i unowocześniają stare, drewniane domy oszalowane deskami, stojące zawsze szczytami do drogi, na
domy letniskowe a później na starość.
Miejscowi mówią: dobre i to. Przyjadą,
pomieszkają. Inaczej wieś i miasteczka
by się wyludniły.
Sporo jednak buduje się domów
nowych, tych ze spadzistymi dachami,
tarasami, podcieniami. Są one efektem
ciężkiej pracy w Holandii, Belgii czy
Danii. Kursuje nawet autobus Siemiatycze - Kopenhaga.
Puszcza Białowieska jest dla Podlasia wielkim atutem. Daje pracę. Przyciąga turystów i letników toteż mieszkańcy jej okolic postawili na agroturystykę. Trzecia część gospodarstw
agroturystycznych reklamuje się już
w internecie, pozostali szyldami : „pokoje do wynajęcia”. Wielkiego wysiłku
ze strony właścicieli trzeba, by przystosować domy i otoczenie do wymagań gości, ale oni te wysiłki podejmują, gdyż bezrobocie jest duże. I nie jest
za bogato. W miasteczkach pełno sklepików: tania, zachodnia odzież. Za grosze można się dobrze ubrać, co widać
po młodzieży. Ale też te sklepiki stanowią wskaźnik poziomu życia.
Właściciel hotelu „Bronuszka” w
Hajnówce odkupił spory budynek od
PTTK, zaciągnął kredyty bankowe na
remont i wyposażenie i teraz wypatruje gości i wycieczek. Komornik położył już rękę na telewizorach w pokojach. Jeśli właściciel nie zapłaci kolej-

urządził wnętrza „po radziecku” wszędzie wiszą leniny i staliny, młoty i sierpy, ordery, plakaty, mundury, a karaoke można śpiewać z mównicy, można
też przebrać się w mundur Armii Czerwonej z orderami i zrobić sobie zdjecie
na tle Lenina. Do granicy białoruskiej
zaledwie kilka kilometrów.
W ofertach hoteli i gospodarstw
agroturystycznych znajdują się nie tylko czyste, nieskażone powietrze, ekologiczna żywność ale i takie atrakcje
jak jazda konna czy bryczką, samodzielne wypady do zabytków, do licznych tutaj cerkwi, do Puszczy, do Białowieży, z wspaniałym, otwartym w ub.
roku muzeum przyrodniczym, jednym z
trzech - czterech w Europie, gdzie eksponuje się żyjącą w Puszczy faunę nie
w gablotach ale w jej naturalnym środowisku. Sterowane komputerem sceniczne światła otwierają kolejno przed
zwiedzającymi wielkie nisze, gdzie w
skali 1 :1 w naturalnych barwach fotografii i obiektów prezentuje się zbiorowiska leśne, drapieżniki, ptaki, gady,
płazy itd. Ekspozycja za pośrednictwem dioram, coś na kształt Panoramy Racławickiej. Absolutne złudzenie,
że się jest pośrodku, wprowadzenie
do innego świata, co potęgują odgłosy puszczy.
Ale najlepiej wybrać się do Puszczy osobiście, na własnych nogach,
lub bryczką za 250 zł. Zawsze szlakiem i zawsze z przewodnikiem.
I z szacunkiem, że jesteśmy w jedynej już w Europie pierwotnej puszczy
stanowiącej naturalny ekosystem, w
którym nie można niczego tknąć i który ma własny regulamin narodzin, trwania i biologicznej śmierci i własny, niezawodny system ochronny. Nawet jeśli
ktoś zasłabnie nie wjedzie tu karetka.

na. Bynajmniej nie z powodu miłości
do przyrody ale jako własność i miejsce łowów królów, książąt litewskich i
carów. Na jej obrzeżach stały straże.
Tutaj Jagiełło zaopatrzył się w mięso na wyprawę przeciw Krzyżakom.
Barbara Radziwiłłówna z Zygmuntem
Augustem polowali to przez ponad 200
dni! W miejscu, gdzie rosną kilkusetletnie Dęby Królewskie, każdy ogrodzony i każdy nazwany imieniem króla lub księcia na tabliczkach widnieją
informacje jakie poszczególni władcy
wydawali rozkazy i przepisy, chroniące puszczę i zwierza. Kto tu nie polował! Dęby są olbrzymie, trzeba wysoko zadzierać głowę, żeby objąć wzrokiem potężne konary. Chyba pamiętają te łowy, nagonki i jak za Sasów
prawdziwą rzeź zwierząt naganianych
wprost na strzały pijanych myśliwych.
Stanisław Kujawiak były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, który organizował tu spotkania dla współczesnych władców, polityków, szefów
państw i dyplomatów również mógłby
niejedno opowiedzieć np. jak radzieccy dostojnicy skakali nad ogniskiem,
paląc buty i rozbijając głowy o polana
dębiny, jak lał się koniak i czysta i jaka
była uciecha. Najlepiej strzelają -mówiNiemcy i Austriacy, Francuzów najbardziej interesuje oblewanie łupów szampanem a Włosi strzelają do wszystkiego, co się rusza, nie daj Bóg być ubranym tak jak ja w leśniczą panterkę, najlepiej mieć na sobie coś czerwonego.
Powierzchnia Białowieskiego Parku Narodowego po polskiej stronie
wynosi 10502 ha a pod ochroną ścisłą znajduje się 4747 ha. Najcenniejszy obiekt to Obszar Ochrony Ścisłej.
Tylko część tego obszaru jest udostępniona do badań naukowych. Po
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stronie białoruskiej znajduje się większa część Puszczy, której całość jest
chroniona.
Kontredans ucieczek z miast na
wieś i odwrotnie w poszukiwaniu pracy bardzo wyraźny. Może Włodzimierz
Cimoszewicz posiadający w okolicy Hajnówki swoje gospodarstwo rolne nie z różnych innych względów
na krótko zrezygnował z polityki ale
dla tego właśnie spokoju. Po wsiach
ludzie starzy. Kobiety do kościoła chodzą jak dawniej w chustkach na głowie. Wszyscy mówią śpiewnie, z kresowym akcentem. Niezwykle serdeczni i życzliwi, z sercem na dłoni. Dobrzy
ludzie tu mieszkają. W lesie zobaczyłam na wpół zarośnięte szyny po nieczynnej już kolejce wąskotorowej. U
nas by je już dawno skradziono.
Spadkobiercy, zwłaszcza w okolicach Puszczy Białowieskiej, którzy dorobili się w mieście przerabiają i unowocześniają stare, drewniane domy oszalowane deskami, stojące zawsze szczytami do drogi, na
domy letniskowe a później na starość.
Miejscowi mówią: dobre i to. Przyjadą,
pomieszkają. Inaczej wieś i miasteczka by się wyludniły.
Sporo jednak buduje się domów
nowych, tych ze spadzistymi dachami,
tarasami, podcieniami. Są one efektem ciężkiej pracy w Holandii, Belgii
czy Danii. Kursuje nawet autobus Siemiatycze - Kopenhaga.
Puszcza Białowieska jest dla Podlasia wielkim atutem. Daje pracę. Przyciąga turystów i letników toteż mieszkańcy jej okolic postawili na agroturystykę. Trzecia część gospodarstw
agroturystycznych reklamuje się już w
internecie, pozostali szyldami : „pokoje do wynajęcia”. Wielkiego wysiłku ze
strony właścicieli trzeba, by przystosować domy i otoczenie do wymagań
gości, ale oni te wysiłki podejmują,
gdyż bezrobocie jest duże. I nie jest za
bogato. W miasteczkach pełno sklepików: tania, zachodnia odzież. Za grosze można się dobrze ubrać, co widać
po młodzieży. Ale też te sklepiki stanowią wskaźnik poziomu życia.
Właściciel hotelu „Bronuszka” w
Hajnówce odkupił spory budynek od
PTTK, zaciągnął kredyty bankowe na
remont i wyposażenie i teraz wypatruje gości i wycieczek. Komornik położył już rękę na telewizorach w pokojach. Jeśli właściciel nie zapłaci kolejnej raty, komornik zabierze telewizory. A remont kolejnych segmentów
wciąż trwa. W odróżnieniu od spokoju przyrody człowiek się tutaj miota.
W restauracji „Orzechowski” wyszkolona i uprzejma obsługa ( praca!) i w
menu specjalność -pierogi, a dochód
tylko z wycieczek i wesel bo miejscowi
w restauracjach nie bywają.

Jak wszędzie liczy się pomysł. Oto
w barze w Hajnówce „U Wołodii” prawie zawsze pełno a piwo i nie tylko
piwo smakują szczególnie. Gospodarz
urządził wnętrza „po radziecku” wszędzie wiszą leniny i staliny, młoty i sierpy, ordery, plakaty, mundury, a karaoke można śpiewać z mównicy, można
też przebrać się w mundur Armii Czerwonej z orderami i zrobić sobie zdjecie
na tle Lenina. Do granicy białoruskiej
zaledwie kilka kilometrów.
W ofertach hoteli i gospodarstw
agroturystycznych znajdują się nie tylko czyste, nieskażone powietrze, ekologiczna żywność ale i takie atrakcje
jak jazda konna czy bryczką, samodzielne wypady do zabytków, do licznych tutaj cerkwi, do Puszczy, do Białowieży, z wspaniałym, otwartym w ub.
roku muzeum przyrodniczym, jednym z
trzech - czterech w Europie, gdzie eksponuje się żyjącą w Puszczy faunę nie
w gablotach ale w jej naturalnym środowisku. Sterowane komputerem sceniczne światła otwierają kolejno przed
zwiedzającymi wielkie nisze, gdzie w
skali 1 :1 w naturalnych barwach fotografii i obiektów prezentuje się zbiorowiska leśne, drapieżniki, ptaki, gady,
płazy itd. Ekspozycja za pośrednictwem dioram, coś na kształt Panoramy Racławickiej. Absolutne złudzenie,
że się jest pośrodku, wprowadzenie
do innego świata, co potęgują odgłosy puszczy.
Ale najlepiej wybrać się do Puszczy osobiście, na własnych nogach,
lub bryczką za 250 zł. Zawsze szlakiem i zawsze z przewodnikiem.
I z szacunkiem, że jesteśmy w jedynej już w Europie pierwotnej puszczy
stanowiącej naturalny ekosystem, w
którym nie można niczego tknąć i który
ma własny regulamin narodzin, trwania i biologicznej śmierci i własny, niezawodny system ochronny. Nawet jeśli
ktoś zasłabnie nie wjedzie tu karetka.
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Aż trudno uwierzyć, że kiedyś przed
tysiącleciami takie puszcze pokrywały całą nizinną Europę, zanim człowiek nie zaczął jej karczować na pola
uprawne. Dziś w Europie po prostu nie
ma już naturalnego środowiska. Europa jest jednym ogrodem uprawnym.
Nawet lasy sadzone są ręka ludzką.
Puszcza Białowieska ostała się
dlatego, że od setek lat jest chroniona. Bynajmniej nie z powodu miłości
do przyrody ale jako własność i miejsce łowów królów, książąt litewskich i
carów. Na jej obrzeżach stały straże.
Tutaj Jagiełło zaopatrzył się w mięso na wyprawę przeciw Krzyżakom.
Barbara Radziwiłłówna z Zygmuntem
Augustem polowali to przez ponad 200
dni! W miejscu, gdzie rosną kilkusetletnie Dęby Królewskie, każdy ogrodzony i każdy nazwany imieniem króla lub księcia na tabliczkach widnieją
informacje jakie poszczególni władcy
wydawali rozkazy i przepisy, chroniące puszczę i zwierza. Kto tu nie polował! Dęby są olbrzymie, trzeba wysoko zadzierać głowę, żeby objąć wzrokiem potężne konary. Chyba pamiętają te łowy, nagonki i jak za Sasów
prawdziwą rzeź zwierząt naganianych
wprost na strzały pijanych myśliwych.
Stanisław Kujawiak były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, który organizował tu spotkania dla współczesnych władców, polityków, szefów
państw i dyplomatów również mógłby
niejedno opowiedzieć np. jak radzieccy dostojnicy skakali nad ogniskiem,
paląc buty i rozbijając głowy o polana dębiny, jak lał się koniak i czysta
i jaka była uciecha. Najlepiej strzelają -mówi- Niemcy i Austriacy, Francuzów najbardziej interesuje oblewanie
łupów szampanem a Włosi strzelają
do wszystkiego, co się rusza, nie daj
Bóg być ubranym tak jak ja w leśniczą
panterkę, najlepiej mieć na sobie coś
czerwonego.

Autorka i Stanisław Kulawiak - b. dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego z brodą
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TY DO MNIE – JA DO CIEBIE

Klątwa zebrań(3)
Jeszcze o zasadach obradowania.
Zasady dotyczące prawa do zabierania głosu obowiązują w powszechnej
praktyce na wszystkich zwykłych zebraniach, chyba, ze regulamin stanowi inaczej. Wiadomo, że:
- każdy uczestnik zabierając głos w
jakiejkolwiek sprawie robi to na stojąco
(wyjątek stanowią zebrania komisji),
- mówca zwraca się do przewodniczącego nawet wtedy, gdy jego
głos jest repliką na uwagi któregoś z uczestników,
- osoba zgłaszająca wniosek ma prawo dokładnie go omówić, a
potem po dyskusji jeszcze raz zabrać głos nim odbędzie się głosowanie,
- jeśli nie ma chętnych do wystąpienia w roli secondera popierającego wniosek – wniosek upada, to znaczy nie wolno dopuścić
do dyskusji nad nim, a przewodniczący musi przejść do następnego punktu dnia,
- seconder ma prawo poprzeć wniosek, ale w przeciwieństwie do
wnioskodawcy nie ma prawa do repliki. Gdyby nie przemawiał tuż
po zgłoszeniu wniosku, wolno mu zabrać głos w dyskusji, ale tylko raz, podobnie jak każdemu innemu dyskutantowi,
- jeśli wnioskodawca pragnie wycofać swój wniosek w trakcie dyskusji, nie może tego zrobić bez zgody secondera i zebranych, a
jeśli zebrani mają do czynienia z poprawką wnioskodawca, nim
będzie mógł wycofać wniosek musi również uzyskać zgodę osoby
zgłaszającej poprawkę i secondera tej poprawki. Jeśli takiej zgody nie uzyska dyskusja nad wnioskiem trwa nadal,
- zgłaszający poprawkę ma prawo przemawiać tylko wtedy, gdy ją
przedstawia, nie ma natomiast prawa repliki w dyskusji,
- w dyskusji nad wnioskiem każdy ma prawo zabrać głos tylko raz,
ale jeśli wniesiono poprawkę do wniosku, każdemu wolno zabrać
głos ponownie, ale tylko na temat wniesionej poprawki. Natomiast
ten, który nie zdążył zabrać głosu przed wniesieniem poprawki,
może być dopuszczony do głosu tylko raz
- każdy, kto wypowiedział się na temat wniosku początkowego,
traci prawo do zgłaszania poprawki do tego wniosku, lecz gdy
poprawka zostanie wprowadzona, może zabrać głos i na przykład
zaproponować inną poprawkę,
- zgłaszający poprawkę (przypominam, że przyjęta w głosowaniu poprawka staje się wnioskiem formalnym) nie ma prawa do
repliki, chyba ze ktoś zgłosi następną poprawkę, wtedy inicjator
poprzedniej ma prawo podobnie jak inni, ponownie zabrać głos.
zarówno projektodawca jak i seconder nie przyjętej poprawki nie mają prawa zgłosić następnej poprawki, która dotyczyłaby tego samego fragmentu wniosku, co poprzednia. Mają natomiast prawo wysuwania kolejnej poprawki do innego fragmentu
tegoż wniosku,
- wnioskodawca lub seconder wniosku, który jest potem poprawiany, mają prawo zgłosić następną poprawkę , tym razem do
wniosku formalnego, byle nie dotyczyła ona tych samych kwestii,
które zebranie już odrzuciło
- uzupełnienia i klauzule dodatkowe do wniosku należy wnosić i
popierać w ten sam sposób, jak poprawki. Ponieważ jednak są
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dodatkiem do wniosku, nie zmieniającym jego treści, wnioskodawca i seconder mogą przystać by dopisano je do wniosku.
Następnie wymaga to zgody wszystkich obecnych. Jeżeli jednak
zawierają one jakieś kontrowersyjne treści przewodniczący powinien potraktować je jako poprawkę,
- wniosek kwestionujący może wnieść jedynie ktoś kto nie zabierał głosu w dyskusji, pozostali nie są do tego uprawnieni,
- wniosek kwestionujący ma prawo przed wnioskiem początkowym. Musi zostać poparty nim znajdzie się na porządku obrad i
niezwłocznie poddany pod głosowanie. Jeśli przejdzie, przewodniczący musi ogłosić zakończenie dyskusji i wezwać inicjatora
wniosku początkowego, by ustosunkował się do wypowiadanych
uwag, po czym odbywa się głosowanie nad wnioskiem początkowym. Jeśli wniosek kwestionujący przepadnie, zebrani wznawiają
dyskusję w punkcie, w którym została przerwana,
- wniosek kwestionujący można wnieść nawet w trakcie czyjegoś
przemówienia, a wtedy przemawiający musi natychmiast wrócić na swoje miejsce, póki nie zakończy się głosowanie nad tym
wnioskiem. Jeśli wniosek kwestionujący upadnie mówca ma prawo wrócić do przerwanego wątku,
- w trakcie dyskusji osoba, która nie zabrała głosu ma prawo zgłosić wniosek o przejście do następnej kwestii. Jest to drastyczna metoda zakończenia dyskusji, bowiem, gdy zebrani opowiedzą się za zgłoszonym wnioskiem, zarówno wniosek początkowy jak i poprawka automatycznie zostają odrzucone bez głosowania. Jeśli nie przejdzie wznawia się dyskusję, a projektodawca nie ma prawa brać w niej udziału. Taki wniosek nie może jednak być przyjęty bez poparcia secondera, i nie można go zgłosić
w trakcie czyjegoś wystąpienia,
- jeszcze bardziej drastyczne jest zastrzeżenie. Jeśli zostanie
przyjęte, powoduje odrzucenie wniosku początkowego w ogóle
bez głosowania, natomiast nieprzyjęte – wyklucza wszelką dalszą
dyskusję i zobowiązuje przewodniczącego aby natychmiast przeprowadził głosowanie nad wnioskiem początkowym. Nie można go zgłosić w momencie dyskusji nad poprawką, bowiem ono
samo jest poprawka do wniosku początkowego. Jeśli w porządku dziennym przewidziano poprawki, a nikt jeszcze ich nie zgłosił, można wnieść zastrzeżenie, a wtedy skutkiem jego przyjęcia będzie odrzucenie nie tylko wniosku początkowego, ale również wszelkich ewentualnych poprawek. Z uwagi na drastyczność
wniosku przewodniczący ma prawo go nie zaakceptować dopóki
się nie upewni, ze jest on zgodny z życzeniem ogółu zebranych.
w każdym momencie dyskusji (nawet w trakcie głosowania) można wystąpić w kwestii formalnej. Musi ona mieć związek ze sposobem prowadzenia zebrania lub procedurą (np. naruszenie
regulaminu, pogwałcenie zasad organizacyjnych, nieprzestrzeganie zasad dyskusji, odbieganie od tematu, wygłaszanie nonsensów i bredni, używanie napastliwego języka, zakłócanie procedury głosowania),
- do tej samej kategorii należą także : kwestia wyjaśniająca i kwestia informująca, Kwestie wyjaśniającą zgłasza się, gdy inny mówca umyślnie wypacza sens słów przedmówcy. Można ją wnieść w
trakcie wystąpienia oponenta. Przewodniczący nie musi się zgodzić na wyjaśnienia. Kwestię informacyjną można wnieść jedynie
po wystąpieniu dyskutanta i dotyczyć ona może uzyskania dodatkowych informacji na temat przedstawiany w trakcie dyskusji.
Uff! Organizowanie i prowadzenie zebrań wszelkiego typu, a w
szczególności posiedzeń rad nadzorczych nie jest proste, ale znacznie zwiększa ich efektywności i skuteczność.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Oczywiście wszystkie zebrania muszą być protokołowane. W Radzie Nadzorczej zajmuje się tym
najczęściej Sekretarz, a w razie nieobecności osoba wybrana przez
przewodniczącego i zaakceptowana przez ogół uczestników.
Protokół taki musi być podpisany przez Protokolanta i Przewodniczącego Rady nadzorczej (dołączona musi być lista obecności), ale
w przypadku szczególnie ważnych decyzji i przyjęciu znaczących
uchwał dla funkcjonowania Spółki należy zadbać o to, by protokół
podpisali wszyscy uczestnicy posiedzenia.
Małgorzata Ewa Piętka

POD PATRONATEM MIESIĘCZNIKA „EUROREGIONY – POLSKA”
W drugim raporcie przedstawionym kilka lat temu
w Paryżu przez organizację OECD, zrzeszającą 25 najbardziej uprzemysłowionych państw na świecie, znalazło się stwierdzenie, że Polska w okresie transformacji społeczno – ustrojowej i gospodarczej dokonała imponującego postępu w dziedzinie ochrony środowiska, który uczynił nas ekologicznym liderem w Europie Środkowej. Duże tempo nadrabiania kilkudziesięciu
lat zaległości w krajowej ekologii oraz dostosowywania
się do wysokich norm Unii Europejskiej stało się możliwe dzięki : Stworzeniu skutecznego prawa ochrony środowiska, dobrego systemu finansowania, coraz lepszej
organizacji zarządzania środowiskiem oraz edukacji
ekologicznej zmieniającej świadomość społeczeństwa.
Postęp nie byłby możliwy bez ogromnego wysiłku ze
strony sporej grupy samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych, borykających się w ciągu ostatnich piętnastu lat z wieloma problemami. Aby uhonorować najefektywniejsze działania i podejmowane prace
na rzecz ochrony środowiska w Polsce, organizowane
są konkursy. Jedną z najbardziej prestiżowych imprez
tego typu są „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”. Tegoroczną, czwartą edycję konkursu zakończyła uroczysta
Gala, zorganizowana w czerwcu w Teatrze Śląskim im.
St. Wyspiańskiego w Katowicach, na której wręczono
laureatom nagrody i wyróżnienia.
– Zainteresowanie Konkursem było bardzo duże – mówi
Jacek Pustelnik, Przewodniczący Rady Izby PIE, członek Kapituły Konkursu „Ekolaury”. – Otrzymaliśmy wiele ciekawych zgłoszeń, obejmujących szeroki przekrój tematyczny. Dlatego też,
podobnie jak w latach poprzednich, mieliśmy problemy z wyłonieniem zwycięzców.
Aby jednak zostać laureatem należało przejść przez wysokie
wymogi formalne. Nie wszyscy byli w stanie im sprostać, nieraz
z przyczyn ekonomicznych (na przykład z powodu niemożności
dokonywania systematycznych opłat za korzystanie z zasobów
środowiska). Tym niemniej zdobyte doświadczenie i wiedza może
zaowocować w kolejnych edycjach konkursu, jak i w codziennym
funkcjonowaniu.
– Nowością czwartej edycji było wprowadzenie wyróżnień dla
gmin, którym udaje się z powodzeniem realizować inwestycje z
dziedziny ochrony środowiska. „Istotną sprawą jest to, że organizatorzy konkursu zauważyli rolę samorządów w działaniach proekologicznych – powiedział Grzegorz Osyra, prezydent Mysłowic, miasta, które zostało uhonorowane jednym z pięciu wyróżnień. Pozostałymi laureatami były Urzędy Miejskie w: Katowicach, Zabrzu, Mikołowie i Krynicy Morskiej. Warto honorować pozytywne przykłady działań proekologicznych samorządów lokalnych, które, tak naprawdę,
mają najlepszy wgląd w zakres istniejących spraw i problemów. Generowanie
na terenie gmin dużych środków finansowych (pozyskanych z różnorodnych funduszy) na inwestycje ekologiczne, umożliwia oprócz ochrony środowiska zmniejszanie bezrobocia – do realizacji inwestycji przez podmioty gospodarcze potrzebni
są pracownicy.
Laureatami konkursu zostali : W
kategorii Gospodarka wodno – ściekowa
„Ekolaur PIE 2005” otrzymało Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. z Bytomia, a zdobywcą wyróżnienia została francuska firma SAFEGE S.A.
Odział w Polsce z Warszawy”. W kategorii
Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych wyróżnienie otrzymała KWK „Rydułtowy – Anna” z Rydułtów. W kategorii ochrony powietrza „Eko-
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laur PIE 2005” otrzymała Spółka Energetyczna „Jastrzębie”
S.A., a wyróżnienie zdobył Katowicki Holding Węglowy S.A.
z Katowic. W kategorii Ekoprodukt przyznano nagrody w dwóch
dziedzinach : Szeroko rozumiana ochrona środowiska – „Ekolaur
PIE 2005” otrzymało P.P.H.U. „Drewsmol” z Lędzin, a wyróżnienie – P.P.H.U. „Starpack” z Wrocławia. Druga dziedzina nazwana została „Czysta energia w sektorze mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej”. Zdobywcą „Ekolauru PIE 2005” została firma
HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych Lucna Foryta – Rurańska z Lublińca. Dwa wyróżnienia otrzymały – Katowicki Holding
Węglowy S.A. z Katowic oraz KWK „Piast” z Bierunia.
Konkurs „Ekolaury PIE” jest swego rodzaju podsumowaniem
rzetelności samorządów, firm i przedsiębiorstw, ich rzeczywistych
proekologicznych dokonań. Otrzymanie nagrody lub wyróżnie-

Ekolaury 2005

nia zwiększają szansę na otrzymanie kredytów, środków finansowych z NFOŚiGW, WFOŚiGW czy z funduszy Unii Europejskiej.
Warto więc podnosić swe kompetencje w dziedzinie ekologii tym
bardziej, że do Polski trafi w ciągu kilkunastu lat ok. 160 miliardów złotych, przeznaczonych na ochronę środowiska. Na szczęście podmioty gospodarcze coraz bardziej wyczuwają zbliżającą
się koniunkturę. Dostrzegają szansę zarobienia dużych pieniędzy, szczególnie w gospodarce odpadami, w której istnieje obecnie spore zapotrzebowanie na budowę oczyszczalni ścieków (dochodzi nawet do sytuacji, że brakuje podwykonawców).
– Przed nami ogromna szansa, ale i wielkie wyzwania – mówił
w trakcie Gali poseł Czesław Śleziak, były minister środowiska.
– Mamy przed sobą 10 lat wynegocjowanego okresu przejściowego, w trakcie którego musimy dostosować się do wysokich standardów Unii Europejskiej. Ekologia to ogromny problem społeczno – gospodarczy. Dlatego jak najszybciej powinny zagościć w
naszych umysłach i działaniach hasła typu : „Przemysł ochrony
środowiska” czy „Rynek ekologiczny”. Walczmy o środowisko, bo
wówczas podnosimy jakość i długość naszego życia. Słowa Czesława Śleziaka nie są gołosłowne – ponad 20% chorób w społeczeństwie polskim uwarunkowanych jest cywilizacyjnie. Jeśli do
tego dodamy informację, że w kraju nagromadzonych jest ok. 2
miliardy ton odpadów (z tego ponad 40% na Śląsku), to łatwiej
uzmysłowić sobie konieczność dalszych energicznych działań na
rzecz ochrony środowiska.
Grzegorz Płonka
Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ – PIWNICZNA ZDRÓJ

Z uczuciem
satysfakcji

Kiedy zastanawiam się nad
bilansem samorządności w
moim mieście w kontekście
tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat – wyłania
się obraz zróżnicowany, złożony, ale napawający otuchą. Piwniczna Zdrój to niewielkie miasto – ponad 10
tysięcy mieszkańców - położone w Beskidzie Sądeckim w malowniczej dolinie Popradu, na południe od
Krakowa i przy granicy Republiki Słowackiej, otoczone
malowniczymi pasmami górskimi Jaworzyny ( 1114 m
n.p.m.) i Radziejowej (1262 m). Łagodny klimat, czyste
powietrze i źródła wód mineralnych dopełniają obrazu
naturalnych atutów Piwnicznej.

Od lat nasze miasto jest Mekką kuracjuszy których przyciągają
słynące z ozdrowieńczej mocy szczawy wodoro-węglanowo-wapniowo-magnezowosodowe stosowane w leczeniu chorób żołądka, stanów zapalnych jelit, i chorób układu oddechowego. Sanatoria i ośrodki lecznicze polecają wannowe kąpiele mineralne, zabiegi borowinowe natryski wodolecznicze. Inhalacje i przede wszystkim kuracje pitne. Piwniczna jest także ważnym centrum turystycznym. Każdego
roku tysiące turystów odwiedzają kilkadziesiąt ośrodków wczasowych, hotel, schroniska górskie i domy z pokojami gościnnymi. Łącznie oferują one ponad 3000 miejsc noclegowych. To także miejsce
czynnego wypoczynku. Działają tu dwa znaczące ośrodki narciarskie,
a nich 15 wyciągów orczykowych i talerzykowych o łącznej długości
ponad 6 km oraz wyciąg krzesełkowy o długości 1600 m. Trasy zjazdowe są mocno zróżnicowane po względem skali trudności i umiejętności – nowicjusze mogą pobierać lekcje jazdy w szkółkach narciarskich. Turyści lubiący wędrówki mają do dyspozycji aż 200 kilometrów
oznakowanych szlaków, trasy rowerowe i konne. Dodatkową atrakcją
jest spływ łodziami przełomem Dunajca na odcinku Dunajca.
Poświęciłem tak wiele uwagi uzdrowiskowym i turystycznym
walorom Piwnicznej Zdroju, ponieważ to one właśnie wyznaczają charakter miasta i najważniejsze elementy jego strategii rozwoju
opracowanej i realizowanej przez samorząd lokalny.
Szukamy inwestorów
Oczywiście, jak każdy organizm miejski w Polsce, także Piwniczna Zdrój z otwartymi rękami wita poważnych inwestorów. Których biznesowa misja koresponduje z ambicjami mieszkańców. W dyspozycji miasta są bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne, położone w otoczeniu pięknego miejskiego parku leśnego, które przyciągają uwagę
środowisk biznesu. Zgodnie z gminną koncepcją rozwoju przebiegać
tamtędy będzie turystyczna kolejka linowa, która połączy nad Popradem centrum miasta z wierzchołkiem góry Kicarz i pokona różnicę
wzniesień wynoszącą ponad 300 metrów. Program inwestycji przewiduje też inne urządzenia sporotowo-rekreacyjne podnoszące walory kolejki. Istnieje możliwość urządzenia tras zjazdowych z wyciągami narciarskimi, torów saneczkowych, latem tras spacerowych i
rowerowych oraz utworzenie sieci obiektów gastronomiczno-handlowych. Zapraszając do współpracy miasto poszukuje wiarygodnych
inwestorów, którzy zapewnią realizację tego wielkiego przedsięwzięcia. Deklarujemy wszelką możliwą pomoc w stworzeniu dogodnych
warunków realizacji inwestycji. Gwarantujemy, że wybór oferty będzie
decyzją trafną, i że w ten sposób przed piwniczną otworzy się kolejna
szansa na lepszy rozwój.
Tradycje uzdrowiskowe Piwnicznej i sąsiadującej z nią poprzez
pasmo gór Szczawnicy zaowocowały pomysłem połączenia ich terenową ekologiczną kolejką szynową. Byłaby to pierwsza w Polsce tego
rodzaju atrakcja. Projekt będzie realizowany w ramach programu
Euroturystyki zainicjowanego przez Europejską Inicjatywę Badawczą Eureka. Głównym partnerem i koordynatorem projektu jest Politechnika Krakowska a władze miast podpisały list intencyjny dotyczący realizacji przedsięwzięcia z deklaracją pełnej współpracy tak
w fazie przedinwestycyjnej, jak też udziału w pozyskiwaniu środków

32

i podczas prowadzenia samej budowy. Ten, o znaczeniu ponadlokalnym,
projekt przyczyni się do rozwoju turystyki, a jego nazwa „ Ekologiczna kolejka górska elementem zrównoważonego rozwoju regionu turystycznego w Polsce” jednoznacznie
wskazuje, jak wielką wagę przywiązujemy do zachowania środowiska
naturalnego w nienaruszonej postaci.
Z szerszej perspektywy
Dziś na plan pierwszy zarówno na poziomie lokalnym ,regionalnym i ogólnopolskim na plan pierwszy wysuwa się kwestia skuteczności w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu unijnych funduszy strukturalnych i programów pomocowych. Uważamy, że integracja z UE wyszła
krajowi, gminom i samej Piwnicznej na dobre.. Niewątpliwie pozwoliła
na to realizacja zasady swobody gospodarczej i swobodnego przepływu towarów i usługo, co powoduje ożywienie w środowisku przedsiębiorców.. Poznaliśmy już dobrze zasady obowiązujące przy udzielaniu różnych form pomocy; od funduszy poręczeniowych, przez punkty doradcze, inkubatory przedsiębiorczości, po dotacje włącznie.. Już
coraz lepiej radzimy sobie z procedurami i spełnianiem wymogów formalnych, mimo, że często jeszcze narzekamy na zbyt biurokratyczny
sposób ich formułowania.
Dzięki temu, że Polska ma w Unii ma już swoją pozycję - nasz
kraj cieszy się zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony
instytucji europejskich, funduszy inwestycyjnych, banków i firm. Staliśmy się krajem bardziej wiarygodnym dla inwestorów. Stwarza to lepsze możliwości inwestycyjne a także usługowe na naszym terytorium
już bez konieczności pokonywania barier sprzed 1 maja 2004 roku. Z
mojego samorządowego, piwniczańskiego punktu widzenia obserwuję wzmożenie aktywności samorządów lokalnych w UE. W naszym
przypadku przejawia się to w usilnym zabieganiu o unijne środki na
współfinansowanie naszych inwestycji. Wykorzystujemy przy tym
bogate doświadczenia przedakcesyjne, które przyniosły nam sukcesy. Wśród pierwszych gminnych wniosków do funduszy strukturalnych znalazły się projekty budowy hali sportowej z modernizacją i
przebudową kompleksu oświatowego, modernizacja ośrodka zdrowia
z pełną swobodą komunikacyjną dla niepełnosprawnych, kilka obiektów drogowo-mostowych z ciekawą wizualizacją, kładka linowa nad
Popradem a pod Kicarzem, informacja wizualna i zagospodarowanie złóż wód mineralnych. Już wiemy, że jeden z naszych pomysłów
został zakwalifikowany do współfinansowania. Mamy też nowe projekty dotyczące głównie gospodarki wodno-ściekowej i nowych rozwiązań grzewczych z zastosowaniem biosystemów. Doskonalimy też
pracę administracji samorządowej. Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój
uczestniczy z realizacji projektu „Rozbudowa systemów elektronicznej Administracji w Małopolsce”.
Edward Bogaczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój
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W przemyśle kontrakty na zarządzania są zazwyczaj zawierane
na czas wykonania określonego przedsięwzięcia, np. na czas
modernizacji zakładu lub zrealizowania programy naprawczego.
Dla przedsiębiorstwa dysponującego odpowiednim personelem
ta forma jest korzystną możliwością wejścia na rynki zagraniczne,
ponieważ związana jest z niewielkim nakładem kapitału i niezbyt
dużym ryzykiem. Za świadczone usługi przedsiębiorstwo otrzymuje
wynagrodzenie w formie ryczałtowej lub udziału w efektach.
Poza tym istnieje szansa, że po
upływie kontraktu właściciel przedsiębiorstwa w kraju goszczącym
będzie dążył do nawiązania stosunków kooperacyjnych lub nawet zaproponuje udział w nim,
dążąc do utrzymania jego pozycji na rynku i ewentualnego dalszego rozwoju. Z kolei doświadczenie w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz międzynarodowe kontakty, które uzyska
przedsiębiorstwo zatrudniające obcą kadrę, mogą wpływać stymulująco na jego przejście do bardziej czynnego uczestnictwa w
procesach internacjonalizacji.
Kontrakty na inwestycje „pod klucz” dotyczą wykonania
za granicą złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zazwyczaj
obejmują one szeroki zakres prac, począwszy od studiów przedinwestycyjnych, poprzez przygotowanie projektu technicznego,
wykonanie inwestycji, przeprowadzenie rozruchu, łącznie ze
szkoleniem załogi, dokokomercjalizacji
naniem
produktu i – niekiedy –
kończąc na kontrakcie na
zarządzanie. Ze względu
na swoją kompleksowość
tę formę internacjonalizacji należy zaliczyć do trudnych, ryzykownych i wymagających dużych nakładów kapitałowych. Z reguły duża skala przedsięwzięcia pozwala oczekiwać na znaczne zyski. Ponadto istnieje realna szansa trwałego
ulokowania się na danym rynku.
Kontrakty na międzynarodowe poddostawy oznaczają umowę między głównym kontrahentem, którym jest z reguły duże
przedsiębiorstwo aktywnie operujące na rynkach zagranicznych, a przedsiębiorstwami pełniącymi rolę dostarczycieli różnych komponentów procesu produkcyjnego lub montujących
gotowy produkt z dostarczanych części. W przypadku kontraktów na poddostawy podmiot zlecający określone czynności dąży do podnoszenia konkurencyjności wytwarzanych produktów poprzez obniżanie kosztów ich produkcji. Korzystanie z
licznych, rozproszonych w różnych krajach źródeł zaopatrzenia
(poddostawców) stanowi jeden z ważniejszych elementów strategii kosztowej.
Szeroko stosowaną i skuteczną metodą ekspansji międzynarodowej jest kooperacja kapitałowa. W jej wyniku powstaje
nowe wspólne przedsiębiorstwo (joint venture) z wydzielonych
środków swoich założycieli, w którym udział mają niezależni pod
względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym partnerzy z dwu lub więcej krajów. Joint venture jest formą zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dającą możliwość wpływania na działalność przedsiębiorstwa, w które się inwestuje. Wspólne przedsiębiorstwo utworzone zostaje z zamiarem
osiągnięcia w długim okresie czasu wspólnych celów, w skali
międzynarodowej, przy czym partnerzy ponoszą wspólnie odpowiedzialność za jego działalność. Jest to szeroko stosowana i
skuteczna metoda wchodzenia na rynki zagraniczne i międzynarodowej ekspansji. Partnerzy joint venture, w ustalonej zgodnie z
umową proporcji udziałów, do wspólnego przedsiębiorstwa wnoszą: aporty rzeczowe, środki pieniężne, know-how, znajomość
rynku, miejscowych przepisów i udziałów, powiązania z krajowymi i zagranicznymi kanałami sprzedaży i zakupu.
Wybór tej formy ekspansji zagranicznej pozwala na omijanie barier taryfowych i administracyjnych, a także na osiąganie
korzyści marketingowych na rynku partnera. Jeżeli joint venture jest utworzone przez przedsiębiorstwa pochodzące z róż-

nych krajów w celu wejścia na rynek
jednego z nich, to wówczas można
uznać, że stanowi ono metodę wejIreneusz Drabik
ścia na rynek zagraniczny. Należy
jednak zaznaczyć, że joint venture może być utworzone w innym
celu, aniżeli wejście na rynek jednego z krajów założycieli. Może
to być zapewnienie tanich dostaw elementów i podzespołów,
czyli obniżka kosztów produkcji, czy zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w surowce.
Firmie prowadzącej ekspansję zagraniczną może brakować
zasobów finansowych, fizycznych lub zarządczych, aby samodzielnie podjąć dane przedsięwzięcie. Ograniczenie zaangażowania kapitałowego poprzez wykorzystanie formy joint venture
może stanowić szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw,
których zasoby nie pozwalają na realizację innego sposobu wejścia na rynek zagraniczny. Formę tę wykorzystują również duże
w
przedsiębiorstwa
przyspieszenia
celu
ekspansji
szerokiej
zagranicznej.
ekspanZaletą
sji międzynarodowej
tworzenie
poprzez
wspólnych przedsiębiorstw jest podział nakładów i ryzyka między partnerów kreujących nową firmę. Z reguły międzynarodowe joint ventures tworzone są na terenie kraju jednego z partnerów. Wówczas partner
lokalny wnosi, oprócz wkładu finansowego, rzeczowego, ludzkiego i organizacyjnego, znajomość miejscowego rynku, kontakty,
znajomość zasad funkcjonowania biznesu w danym kraju, znajomość języka, kultury i obyczajów. Następuje zatem wzajemne
uzupełnienie zasobów, a ponadto możliwa jest ich synergia. Firma wspólna jest lepiej postrzegana przez lokalnych odbiorców
aniżeli eksport czy firma zagraniczna. Z tego powodu jest większa szansa rozwoju takiej firmy. Z kolei zagrożenia wynikające
z ekspansji międzynarodowej poprzez tworzenie joint ventures,
to podobnie jak w przypadku licencji i franchisingu, możliwość
utraty kontroli i „wychowania” sobie konkurenta. Innym ujemnym
efektem są ograniczone możliwości stosowania strategii globalnej firmy macierzystej.
Poszukiwanie coraz bardziej złożonych i efektywnych form
międzynarodowej współpracy gospodarczej powoduje wzrost
zainteresowania tworzeniem międzynarodowych sojuszy
strategicznych (aliansów strategicznych), które oznaczają współpracę między aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami zmierzającą do poprawy zarządzania określonym przedsięwzięciem lub dziedziną działalności przez koordynowanie
kompetencji, środków i niezbędnych zasobów. Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu innych przedsiębiorstw,
a więc w warunkach wzajemnych oddziaływań wynikających
z powiązań produkcyjno-handlowych oraz powiązań w procesie konkurencji. Pierwsze określane są jako powiązania pionowe – ich uczestnikami są przedsiębiorstwa działające w różnych
dziedzinach produkcji i usług. Drugi rodzaj powiązań to powiązania poziome – występują między przedsiębiorstwami wytwarzającymi takie same lub zbliżone produkty, a więc funkcjonujące w tym samym sektorze.
c.d.n.
Prof. dr hab. Andrzej Limański
Dr Ireneusz Drabik
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków
Obcych w Katowicach

Jak zdobywać
rynki zagraniczne (3)
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POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ – KNURÓW

Nie tylko Dudek Dance
Z ADAMEM RAMSEM – prezydentem Knurowa – rozmawia Barbara Lorek

– Panie Prezydencie , w tym
roku Knurów obchodzi 700-lecie
swojego istnienia. Jakie atrakcje
przygotowało miasto aby uświetnić ten jubileusz ?
– Atrakcji, zarówno dla naszych
mieszkańców jak i licznych gości przygotowaliśmy bez liku. W specjalnym
jubileuszowym kalendarium zaplanowano szereg imprez i wydarzeń , które odbywają się przez cały rok. Kulminacyjnym punktem programu były
z pewnością Urodziny Miasta , dzięki
którym Knurów znalazł się na ustach
całej Polski, a za sprawą telewizji również poza granicami kraju. To wszystko zawdzięczamy najlepszemu bramkarzowi na świecie, Jerzemu Dudkowi, który na boisku knurowskiej Con-

cordii zagrał mecz wraz ze swoimi
przyjaciółmi. Był to prawdziwy festiwal światowego piłkarstwa. Co warte podkreślenia ,wypełniony po brzegi
stadion to nie tylko zasługa tyleż sławnych co znamienitych piłkarzy, którzy niczym magnes przyciągnęli do
nas rzesze wspaniałych kibiców. To
przede wszystkim podziękowanie dla
Jurka Dudka za jego godną pochwały postawę- skromnego chłopaka ze
Szczygłowic, który zawsze pamięta o
swoim mieście i gdzie tylko może je
rozsławia.
Ciągle zresztą podkreślam, że
Wisła ma Adama Małysza, a my
– Jerzego Dudka. I właśnie z tego
powodu możemy być – i jesteśmy
– dumni. Potwierdzeniem tego niech
będzie fakt ,że specjalnie na mój wniosek wprowadzono w tym roku wyróżnienie w postaci honorowego obywatelstwa , a pierwszym w historii jego
laureatem został Jerzy Dudek, który w
pełni na taki honor zasłużył. Symboliczne klucze mają oczywiście wymiar
metaforyczny, bo bramy naszego miasta przed nim będą zawsze szeroko
otwarte.
Oprócz meczu warto wspomnieć, że
w tym roku gościliśmy takie gwiazdy
polskiej estrady jak Beata Kozidrak
z zespołem Bajm, czy Kasia Kowalska ,zawsze cieszące się ogromnym
zainteresowaniem. Nic więc dziwne-

go knurowbłoskie
nia wypełniły się ponad
15 - t y s i ę c z ną publicznością , która przybyła by
wspólnie się zabawić. A moc atrakcji,
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,
przełożyła się na wspaniałą, niemal
magiczną, atmosferę dwóch cudownych wieczorów. Muszę zresztą nadmienić, że nie tylko ja jestem pod
wrażeniem pomysłowości i aktywności mieszkańców, którzy prześcigają się w uświetnianiu naszego święta.
Niech będzie mi dane wymienić chociaż kilka inicjatyw. Sztafetę biegową
ulicami miasta, która niemal 60 godzin
non-stop biegła, by uczcić 700-lecie
tyluż kilometrami, zawody wędkarskie, popisy motocyklowe, trudne do
wyliczenia pomysły szkół i placówek
oświatowych To wszystko było znakomitym dopełnieniem ogromu pracy włożonej przy organizacji święta
przez Urząd Miasta – Centrum Kultury i MOSiR. Dzięki Knurowianom
w naszym mieście odbywał się wielki show, a mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że wspólnie potrafimy się
przepięknie bawić. Dlatego jestem
dumny z naszego miasta.
– Jak Pan myśli, jakie wrażenia wywieźli z Knurowa goście z
zagranicy?
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Not only Dudek Dance
Barbara Lorek talks to ADAM RAMS – President
of Knurów
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– Mr. President, this year Knurów is celebrating 700th anniversary of its existence. What attractions has the town prepared
to celebrate this jubilee?
– We have prepared countless attractions both for our inhabitants and the numerous guests. In a special jubilee calendar we have
planned several performances and events, which are taking place
during the whole year. Certainly, the Town’s Birthday was at the
height of the program, in result of which Knurów was on everyone’s
lips in Poland and thanks to television also abroad. We owe all this to
the best goalkeeper in the world Jerzy Dudek, who played a match
with his friends on the Concordia pitch in Knurów. This was a real
festival of world football. Worth mentioning is the fact, that credit for
filling the stadium to the brim not only goes to the famous and celebrated football players, who attracted crowds of wonderful football
fans like a magnet. Above all it was an expression of thanks to Jurek
Dudek for his praiseworthy attitude of a modest young man from
Szczygłowice, who always remembers his home town and tries to
make it famous wherever he can.
I always keep emphasizing, Wisła has Adam Małysz, and we
have Jerzy Dudek. An that is something that we can be proud of,

and we are. Let the fact of introducing this year, on my proposal, a
special privilege in the form of honorary citizenship, be an acknowledgement of this, and the first in history winner of this privilege, fully
deserving this honour was Jerzy Dudek. Symbolic keys have a metaphoric dimension, of course, as the gates of our town shall always
stand open before him.
Beside the match, it is worth mentioning that this year we had
such Polish stars performing here as Beata Kozidrak with the Bajm
Group, and Kasia Kowalska, always rousing great interest. No
wonder the Knurów common filled with an audience of 15 thousand
people, who came here to join in the fun. Numerous attractions, for
children and grown-ups alike, turned into a splendid, almost magical
atmosphere of two wonderful evenings. I must say that not only I
was impressed by the inventiveness and activity of the inhabitants,
who are competing with each other in adding splendour to our celebrations. Let me just mention but a few of these initiatives. The relay
race through the streets of the town, which ran for almost 60 hours
non-stop, to celebrate the 700th anniversary with as many kilometres
run, fishing competition, motorcycle display, innumerable ideas of
schools and educational institutions. All this was superbly complemented the huge amount of work put into the organization of celebrations by the Town Hall – Cultural Centre and the Municipal Centre for
Sports and Recreation. Thanks to the inhabitants of Knurów we had
in our town a big show, and yet again people showed that we can a
good time together. That is why I am proud of our town.

POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ – KNURÓW
– Nie wątpię, że podobne jak my,
czyli wspaniałe. 700-lecie Knurowa
stało się okazją do zacieśnienia kontaktów z naszymi miastami partnerskimi- węgierskim Kazincbarcika i
słowackim Svitem. Blisko setka gości
zostawiła w Knurowie dobre wrażenie. Miasto postarało się, by ani przez
chwilę się nie nudzili. Oprócz udziału w imprezach plenerowych goście
chwalili sobie uczestnictwo w konferencji naukowej na temat „Tożsamość kulturowa państw Unii Europejskiej”. Konferencja ta miała niecodzienny przebieg – jej okrasą były
występy sceniczne oraz pokaz strojów i tańców ludowych Węgier, Słowacji i Śląska. Z kolei obrady młodzieżowej rady pod hasłem ,,Rola młodzieży w budowaniu demokracji lokalnej”
okazały się pretekstem do rozmów o
roli młodych w swoich ojczystych krajach, poznania, jak wygląda codzienne życie rówieśników, ponieważ spora grupa obcokrajowców zamieszkała
u swoich polskich przyjaciół.
Warto nadmienić, że wymiana
młodzieży z miast partnerskich została zorganizowana przy pomocy środ-

Fot. B.Kaczmarzyk
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Starosta Powiatu Gliwickiego z życzeniami z okazji 700-lecia.

ków z Unii Europejskiej w ramach programu „Town Twinning- Meetings of
citizens ” , na które miasto otrzymało
dofinansowanie w postaci grantu (projekt 05/1656).
– W jakich jeszcze dziedzinach
miasto może pochwalić się osiągnięciami w tym szczególnym dla
Pana jubileuszowym roku?
– Troska o podnoszenie jakości
życia w mieście to wyzwanie, które
traktujemy priorytetowo nie tylko w
roku jubileuszowym, stąd więc miasto
podejmuje zakrojone na szeroką skalę
przedsięwzięcia inwestycyjne.
Dzięki przyjętej na początku roku
Strategii Rozwoju Miasta oraz Wieloletniemu Planowi Inwestycyjnemu na
lata 2005-2015, posiadamy instrumenty pozwalające zaplanować oraz
zrealizować szereg ważnych dla miasta działań. Oprócz porządkowania

gospodarki wodno-ściekowej planujemy w najbliższym czasie rozpocząć
budowę pierwszego w Knurowie ronda , wyremontować krytą pływalnię,
kontynuujemy rozbudowę cmentarza komunalnego. Miasto nie zapomina również o terenach rekreacyjnych,
warto wspomnieć choćby o zagospodarowaniu tzw. oczka wodnego czy
też modernizacji kąpieliska leśnego.
Staramy się także ocalić i zachować dla następnych pokoleń to, co
świadczy o tradycji i historii Knurowa.
Po odrestaurowaniu kaplicy św. Jana
Nepomucena oraz kompleksowym
odnowieniu pomnika powstańców śląskich wraz z parkiem, przyszedł czas
Ratusz Miejski , który w pełnej okazałości udostępnił swoje progi mieszkańcom miasta 18 czerwca br.
– Dziękuję za rozmowę.
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– What do you think, what impressions did visitors
from abroad take with them when leaving Knurów?
– I have not doubt that they had wonderful impressions,
like we had. The 700th anniversary of Knurów became an
opportunity to strengthen the contacts with our partner-towns
Kazincbarcika in Hungary and Svit in Slovakia. Nearly a hundred
guests left good impressions in Knurów. The town made efforts
to make their stay as attractive as possible, not allowing them to
feel bored for one moment. Apart from participating in outdoor
events the guests praised their participation in a scientific
conference on the subject of “Cultural Identity of European
Union countries”. The course of the conference was unusual
– it was embellished by stage performances and a display of
folk costumes and dances of Hungary, Slovakia and Silesia. In
turn, the debate of the youth council under the motto “The role
of youth in building local democracy” became a pretext for talks
on the role of young people in their home countries, getting
acquainted with everyday life of their contemporaries, as quite
a large number of the foreigners stayed in homes of their Polish
friends.
Worth mentioning is the fact that the exchange of youth
from partner cities was organized with the help of European
Union Funds within the framework of the programme “Town
Twinning-Meetings of citizens”, for which the town received a
grant (Project 05/1656).

– In what other areas can the town pride itself on
accomplishments in this jubilee year, so special for you?
– Caring for improvement of the quality of life in town is a
challenge that we are treating as a priority not only in the jubilee
year, therefore the town is undertaking large scale investment
projects.
In result of the Town Development Strategy and Longterm Investment Plan for the years 2005-2015, accepted at
the beginning of the year, we have instruments which allow to
plan and put into operation several activities important for the
town. Apart from improving water and sewage management
we are planning in the nearest future to start building the first
roundabout in Knurów, repair the indoor swimming pool, continue
extending the municipal cemetery . Neither is the town forgetting
the recreation areas. Worth mentioning at this point is the
management of the so called small pond or modernization of the
forest bathing resort.
We are also trying to save and maintain for future generations
those elements which bear testimony to the tradition and history
of Knurów. After restoring Saint John Nepomucen’s chapel
and complex renovation of the Silesian insurgents’ monument
together with the park, the time had come to open the Town Hall
with all its grandeur to the inhabitants of the town on 18th June
this year.
– Thank your for the talk.
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POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ - SULECHÓW

Przywrócić
niegdysiejszy koloryt
Z IGNACYM ODWAŻNYM – burmistrzem Sulechowa – rozmawia Barbara Lorek
– Jaką wagę przywiązują samorządowe władze Sulechowa, - miasta położonego 80 kilometrów od
zachodniej granicy z Niemcami i w dolinie Odry – do rozwijania współpracy z partnerami z UE, jaki ma ona wpływ na procesy inwestycyjne i potencjał gospodarczy miasta i gminy?
– W chwili obecnej Gmina Sulechów nie posiada oficjalnie
nawiązanych kontaktów z jakimkolwiek z miast czy gmin niemieckich. Natomiast od wielu lat utrzymujemy bliskie i bardzo dobre
kontakty ze stowarzyszeniem byłych mieszkańców powiatu świebodzińsko-sulechowskiego, którzy zamieszkiwali Sulechów do
roku 1945. Co rok w lipcu bierzemy udział w spotkaniach w Neuruppin oraz gościmy byłych mieszkańców w Sulechowie.
– Kluczowym obecnie problemem dla polskich miast
jest umiejętność i skuteczność sięgania po unijne fundusze
strukturalne. Na czym koncentrują się projekty opracowywane w Sulechowie, jaki jest ich zakres i wymiar finansowy,
a także dotychczasowe osiągnięcia w tej materii?
– W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
ścieżek turystycznych w Gminie Sulechów oraz wniosku do programu INTERREG III A na budowę przystani turystycznych na
Odrze, nawiązaliśmy bliskie kontakty z miastami Dobern i Esenhuttensdatd. Karty partnerstwa z tymi brandenburskimi miejscowościami stanowią istotny element wspomnianych wniosków do
UE.
– Jak jest Pańska wizja Sulechowa za 10-15 lat? Jakie są
strategiczne priorytety rozwoju miasta i gminy oraz szanse
ich urzeczywistnienia np. w kontekście pomocy UE, co jest
obecnie mocno niepewne z uwagi na nie uchwalony budżet
UE na lata 2007-2013?
– Sulechów za 10-15 lat . To przede wszystkim piękna starówka. Rewitalizacja wszystkich domów dookoła Ratusza . Jak
samego Ratusza. Wzorem tych działań jest Sulechów z czasów przedwojennych, kiedy to nasze miasto chociaż nie wielkie było naprawdę ładne. Plany rewitalizacji zaczynamy już wdrażać w życie. Została zapoczątkowana wymiana lamp w mieście.,
ich kształt i kolor wzorowany został na lampach przedwojennych , cały projekt zaakceptował konserwator zabytków. Część
pięknych sulechowskich kamieniczek została wyremontowana i
pomalowana. Za 10 lat mam nadzieję, że Sulechów zachwyci tak
jak zachwycał mieszkańców i turystów przed wojną.
Kolejnym bardzo ważnym punktem Sulechowa w niedalekiej przyszłości są inwestycje, a tym samym nowe miejsca pracy
dla mieszkańców. Już na dzień dzisiejszy zbliżamy się do stwo-
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rzenia na obrzeżach miasta tzw. dzielnicy przemysłowej wzdłuż
istniejącej ulicy Rozwojowej. Taka strefa przemysłowa nie tylko
będzie atrakcyjnym miejscem dla potencjalnego inwestora ale
usprawni funkcjonowanie całego miasta np. odciąży ruch samochodów przez centrum, ponieważ powstanie obwodnica. W przyszłości planowana jest budowa mostu drogowego przez Odrę w
Pomorsku co usprawni komunikację z Zieloną Górą. Jako Burmistrz Sulechowa bardzo chciałbym aby wszyscy mieszkańcy
Gminy mieli dostęp do gazu, energii elektrycznej, telefonu stacjonarnego oraz do wody i kanalizacji połączonej z nowoczesną
oczyszczalnią ścieków. Bardzo ważne, a nawet zaryzykowałbym
stwierdzeniem ,że podstawowe znaczenie w prawidłowym rozwoju każdego miasta ma kultura i nauka. Sulechów już stał się
miastem przyjaznym dla studentów i wszystkich młodych, zdolnych ludzi od kiedy mamy Państwową Wyższą Szkołę Zawodową . Kolejnym krokiem będzie Centrum Kulturalne stworzone
na bazie remontowanego Domu Kultury i Amfiteatru oraz kryty
basen i zaplecze sportowe. Sulechów jest otwarty i chętnie przyjmuje turystów nie tylko z Polski ale
i z zagranicy. W przyszłości chcielibyśmy zaprezentować gościom
port turystyczny w Cigacicach nad
Odrą, gospodarstwa agroturystyczne , które już funkcjonują na terenie Gminy , uprawy winogron, bo klimat dookoła Sulechowa jest sprzyjający winoroślom. Wiele z tych wizji
jest w trakcie realizacji, kilka dopiero w planach ale wszystkie możliwe
do wykonania.
– Dziękuję za rozmowę.
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PARYSKOP
Zeszłego lata, spaleni słońcem, spragnieni, po całym dniu włóczęgi po Śląsku,
dotarliśmy z dwójką przyjaciół do sklepu
„Żabka” na osiedlu Gałeczki w Chorzowie. Jak się okazało zielona „Żabka” oferowała zbłąkanemu podróżnikowi szeroki wachlarz produktów pierwszej potrzeby: napoje do wyboru-do koloru, korale
kiełbasek, topiony serek zawinięty w złotko, brokatowy lakier do paznokci, ogóreczek i wszelka jarzyna, a wśród niej, równie zielony leżał pierwszy tom „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta w przekładzie Boya-Żeleńskiego. To pewnie kolor okładki zadecydował o warzywnym losie dzieła najbardziej oryginalnego z francuskich
pisarzy, który zrewolucjonizował powieść, poświęcił olbrzymią część
swego życia na napisanie tego monumentalnego dzieła, i którego ręko-

zdobyć potrzebną informację, zawsze, nawet w największe upały, nosił
ciężkie futro, a jego koszule były naznaczone brunatnymi pasami, bo
miał w zwyczaju rozgrzewać je na piecu przed założeniem. Odcięty od
świata, tracił poczucie czasu. Kiedy po wybuchu pierwszej wojny światowej został wezwany do stawienia się przed komisję wojskową, przyszedł o drugiej w nocy.
Illiers-Combray, dom cioci Leonii, w którym mały Proust spędzał
wakacje, i który uwiecznił w pierwszym tomie swojej powieści „W stronę Swanna” znajduje się o półtorej godziny jazdy samochodem z Paryża. Małe miasteczko, rozleniwione, puste, zadbane, z pomalowanymi na niebiesko okiennicami. Tylko dwie restauracje, rzeźnik z głową świni zamiast szyldu i piekarnia z kartonową wywieszką: „Tu ciocia
Leonia kupowała Magdalenki”. Dom cioci Leonii, Mekka wielbicieli Prousta, położony z dala od głównych szlaków turystycznych, nie przyciąga tłumów. Po żwirowanych alejkach ogrodu przechadzało się tego dnia
pięć osób: starsza pani z Japonii, para mieszana ze Szwajcarii ubrana,
mimo słońca, jakby się przed chwilą zerwała z lodowca, ja i Phil.

Chorzów-Paryż-Illiers-Combray
pis o mały włos nie trafił bezpowrotnie do kosza, kiedy jeden z potencjalnych wydawców powiedział: „Być może na niczym się nie znam, ale
nie rozumiem, jak pewien jegomość może poświęcić trzydzieści stron,
by opisywać jak wierci się w łóżku przed zaśnięciem”.
Za życia Proust marzył o tym aby jego powieść była czytana,
powszechnie dostępna, jednak w najśmielszych snach nie przypuszczał chyba, że wyląduje w chorzowskiej „Żabce” wśród rzeczy zaszczytnie do życia niezbędnych.
Kilka lat temu, spacerując po Paryżu, natknęłam się przy bulwarze
Hausmanna na dom opatrzony niewielką kamienną tablicą: „Tu mieszkał Marcel Proust”. Przez serię oszklonych drzwi, pod okiem kamery,
weszłam do środka. Uprzejmie, acz chłodno poinformowano mnie, że
w mieszkaniu Prousta znajduje się teraz bank i że „zwiedzania nie ma”,
„że nic już nie ma”. Jak to nic? Pokój obity korkiem, mieszkanie z którego Proust po śmierci ukochanej matki prawie nie wychodził, w którym ciężko chory spędził kilkanaście lat pisząc, w którym powstało „ W
poszukiwaniu straconego czasu”, nie istnieje?
Kiedy Proust zamieszkał przy bulwarze Hausmanna, wiedział już,
że jego choroba jest nieuleczalna, że śmierć jest bliska. Pisanie stało
się wówczas dla niego wyścigiem z czasem. Pracował na leżąco, oparty
na prawym boku. Na pianinie, na biurku, na podłodze piętrzyły się zapisane kartki papieru. Cierpiący na astmę Proust nie znosił zapachów,
które potęgowały ataki choroby trwające czasem trzydzieści godzin. W
miarę jak postępowała, coraz gorzej znosił też hałas, kazał więc wysłać
pokój korkiem. Ciągle narzekał na zimno, kiedy z rzadka wychodził z
mieszkania, głównie po to, aby sprawdzić jakiś szczegół swego utworu,

„W stronę Swanna”,
pierwszy tom dzieła Prousta związany z IlliersCombray, jest opowieścią o dzieciństwie Marcela-narratora, a także o
tragicznej miłości Swanna, przyjaciela rodziny,
do „kobiety z półświatka”-Odety.
dom
Zwiedzający
miłośnicy Prousta najczęściej nabożnie milczą, tylko czasem pytają na przykład o służącą
Françoise, gdzie mieszkała, czy to na pewno
w salonie przyjmowano
Swanna, uśmiechają się
znacząco na widok łóżka cioci Leonii, w którym całkowicie oddana chorobie pędziła senne godziny, natychmiast podchodzą do okna, z którego ciocia hipochondryczka przyglądała się życiu, wyglądają na ulicę,
jakby w nadziei, że przebiegnie „nieznajomy pies”, i że trzeba będzie iść
do aptekarza żeby zasięgnąć języka.
Siła powieści Prousta jest tak wielka, że rzeczywistość nie poddaje się wzrokowi, napiera na fikcję w jakimś gwałtownych zezie doznań
i człowiek na próżno wypatruje długich korytarzy, które dzieliły małego Marcela-bohatera powieści od matki, kiedy nie mógł zasnąć bez jej
pocałunku. Obok łóżka Marcela, towarzyszka samotnych wieczorówlatarnia magiczna, jeden z pierwszych aparatów projekcyjnych, który
nakładano na lampę naftową. To płomień lampy sprawiał, że wyświetlany na ścianie obraz drgał i tworzył złudzenie ruchu gdy okrutny Golo
pragnący uwieść cnotliwą Genowefę z Brabantu „trzęsąc się na swoim
koniu (...) wynurzał się z lasku”.
Zarówno pokój małego Marcela jak i pokój cioci Leonii, a także cały
dom został na nowo urządzony w latach siedemdziesiątych kiedy stał
się własnością „Towarzystwa Przyjaciół Prousta” do dziś zarządzającego tym niewielkim muzeum.
Na skraju miasteczka znajduje się zaprojektowany przez wuja Prousta Julesa Amiot wspaniały ogród Le Pré-Catelan, który w powieści
stał się posiadłością Swanna: Tansonville.
Oprowadzający po domu cioci Leonii przewodnik, skądinąd Jim
Palette (od palety malarskiej), był w latach siedemdziesiątych znanym
ze swej ekscentryczności krytykiem sztuki. Pisywał regularnie do gazety Libération, a także prowadził w telewizji program o sztuce zatytułowany „Do sztuki obywatele!” w scenerii bokserskiego ringu. Po wielu
życiowych perypetiach, miłosnych dramatach, na miarę bohaterów Prousta, Jim Palette wylądował u cioci Leonii gdzie inteligentnie i z fantazją
wodzi za nos czołobitnych wielbicieli Prousta. Dodam w sekrecie, że ten
przewodnik, zresztą świetny, zeznał podobno kiedyś, że nigdy Prousta
nie przeczytał w całości, że nic z tego nie rozumie, że go to mierzi.
Agnieszka Żuk
Paryż
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Z ŻABIEJ PERSPEKTYWY

Przyssawki
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W Gdańsku toczy się proces przekupnych sędziów.
Ktoś u władzy (wiemy kto) przeforsował
za 10 mln dolarów ustawę sejmową zaliczającą automaty do gry zwane jednorękimi bandytami (bodaj pochodzenia holenderskiego)
do gier losowych a nie hazardowych powodując ruinę tysięcy rodzin uzależnionych od
automatów czyli właśnie od hazardu graczy.
Rośnie armia nowych hazardzistów. Chłopcy
żebrzą o pieniądze na bułkę i zaraz lecą do
najbliższego automatu.
Kara więzienia dotyczy ubogich a nie
bogaczy.
Lew Rywin właśnie opuścił więzienie
zaledwie po 43 dniach odsiadki. Sejmowa
Komisja Śledcza, wielomiesięczne przesłuchania, spektakl na całą Polske i co? Góra
urodziła mysz. Lew Rywin w dobrej kondycji
łowi ryby z pokładu luksusowego jachtu obok
swojej rezydencji na Mazurach. A co z grupą
trzymającą władzę? Właśnie czytamy że mąż
Aleksandry Jakubowskiej, który był zamieszany w aferę korupcyjną w Opolu już wrócił z
aresztu do domu w podwarszawskim Komorowie.
W Nowym Jorku niejaki Andrzej aresztowany przez Amerykanów ujawnił zasady i
organizację przerzutu narkotyków z Ameryki
Południowej do Polski. Dowiedzieliśmy się,
że kokainę i heroinę transportowali prosto do
warszawskich dealerów...pracownicy LOT-u.
Trwają aresztowania. Są wskazówki, że ze
sprawą mogą być powiązane osoby z polskiego świata polityki.
Wiceprezydent Opola siedzi na ławie
oskarżonych o łapówkarstwo.
Policjanci handlowali zarekwirowanymi
u handlarzy i wytwórców narkotykami. A już
myśleliśmy, że sprzedajni policjanci to tylko
wymysł gangsterskich filmów amerykańskich.
Co się dzieje z zarekwirowanymi setkami ton
papierosów, tysiacami litrów alkoholi?
Jednak nawet w amerykańskich filmach
nie ma takich wątków jak handel skórami
czyli dobijanie pavulonem chorych lub celowe
nieudzielenie pomocy przez niektórych łódzkich lekarzy i sanitariuszy Pogotowia Ratunkowego, a to po to, by chorego uśmiercić, a
następnie brać łapówki od zakładów pogrzebowych. Włos się jeży, skóra (jeszcze żywa)
cierpnie Strach wzywać pogotowie.
wstrząsnęło
Sprzedawanie meczów
milionami kibiców, wierzących, że co jak co,
ale rozgrywająca się na ich oczach walka jest
czysta. Bardzo wiele meczów, w których grałem lub które widziałem, były sprzedawane
- powiedział Maciej Szczęsny. Przekupny
sędzia Antoni F. to nie jedyna czarna owca jak
chce prezes PZPN Listkiewicz ale całe stado
- powiedział Jan Tomaszewski.
Poseł prowadzacy po pijaku samochód
zrobił z kobiety kalekę do końca życia. Ale
przez wiele lat nie poniósł żadnych konsekwencji, gdyż chronił go immunitet. Gdy inny
dawno by siedział on sobie dalej posłował.
A zupełnie swieżutko Lech Kaczyński prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta III
Rzeczypospolitej, przewodniczący PIS (Pra-

wo i Sprawiedliwość !) raczył się nie zgodzić z
wyrokiem Sądu skazującym go na zapłacenie
grzywny i publiczne przeprosiny Mieczysława Wachowskiego za nazwanie go wielokrotnym przestępcą. Nie zapłaci i nie przeprosi.
Czyli postawił się ponad prawem. Taki jest ten
PIS. Podobnie zresztą jak niektórzy członkowie Samoobrony z samym przewodniczacym
Lepperem od lat wodzeni po sądach, na ktorych posiedzeniach po prostu nie zjawiają się.
Odwrotnie aniżeli zwykli obywatele, ktorzy się
zjawiają lub są doprowadzani.
I tak dalej i tak dalej. Każdy niemal dzień
częstuje nas wiadomościami złymi i bardzo
złymi ale najgorsze z nich są te, od których
chwieje się wiara w porządek tego świata.
Wiadomo bowiem, że byli, są i będą zawsze
zawodowi złodzieje, bandyci, mordercy, łgarze, oszuści, wydrwigrosze, gwałciciele,
donosiciele, gangsterzy i różnej maści złoczyńcy, od których pękaja zakłady karne. Ale
stanowią oni - tak sobie mniemamy w swojej,
jak się okazuje, bezbrzeżnej naiwności- osobną kategorię ludzi z gruntu zdeprawowanych i
złych, jakiś stały wszędzie margines patologii,
przed którym nas chronią, czy mają i powinny
chronić prawo, wymiar sprawiedliwości, policja, różne służby, utrzymywane z naszych
podatków i -o ironio! -darzonych zaufaniem
społecznym. Natomiast w głowie się nie mieści, by ludzie społecznego zaufania, a takimi
są lekarz, który składał przysięgę Hipokratesa, sędzia wyrokujący kary lub uniewinnienia,
sędzia czyli człowiek z definicji najbardziej
sprawiedliwy z najsprawiedliwszych, poseł,
którego tysiące wyborców obdarzyło swoim
zaufaniem i poparciem w nadziei, że dobrze,
kompetentnie i uczciwie dla obywateli i państwa będzie sprawował tę jakże zaszczytną
misję, policjant -stróż prawa, bicz na przestępców i obrońca bezpieczeństwa obywateli,
sędzia sportowy, który też zapewne powinien
mieć przejrzyste cechy osobościowe czy człowiek w mundurze (Honor munduru! Morale!),
czy polityk z pierwszych stron gazet. Otóż ciosem w takie uznawane od starożytności wartości okazało się to, co się okazało. Czarne
owce? Oby!
Zdumiewajace jest jak łatwo ludzie się
zmieniaja, kiedy ich karierze coś zagrozi,
jak łatwo idą w zaparte i uznają tylko własną
rację, jak spada z nich politura gdy nagle błyśnie im kasa, jak szybko się zsuwają, stają się
takimi samymi, mówiąc po prostu krętaczami,
sprzedawczykami, złodziejami a nawet mordercami jak ów patologiczny margines. Przykłady różne ale sens ten sam. Już nie wiadomo kto człowiek a kto świnia. Powiada się, że
ptak nie kala własnego gniazda. Złodziej nie
kradnie na własnym podwórku. Ale gdzie tam!
Nawet te powiedzenia wędrują do lamusa.
Można kalać własne gniazdo, można robić
kasę gdzie się tylko da, także a nawet przede
wszystkim na własnym podwórku, u sąsiada,
we własnym miejscu pracy i okolicach, byleby
była okazja. Takich mateczników okazji szuka się gorliwie i zajadle. Czy ta bezpardonowa walka o władzę, o mandat, o stanowiska i
stołki nie jest przypadkiem walką o szerokie

pole dla takich
okawłaśnie
Wzbogazji?
cić się, wydobyć z anonimopokawości,
zać oblicze w telewizji, mieć kierowcę i służbową lancię, budować rezydencję. Wystarczy
poczytać zeznania majątkowe osób u władzy.
Dawniej gołodupiec, dziś bogacz. Gdzie są
czyste intencje a gdzie dobijanie się o dostęp
do własnych interesów i prywaty? Zwłaszcza,
gdy się widzi tę rosnącą tolerancję i pobłażanie dla zła i nieuczciwości. Wychodzi na to,
że wyjątki od normy mogą szybko stawać się
właśnie normą, że przestaje obowiązywać
choćby w szczątkowej formie poczucie przyzwoitości, moralność, etyka. Jeszcze gdzieś
tam kołaczą się jakieś resztki przywiązywanej
do pewnych zawodów i stanowisk poglądy o
misji społecznej. Ale to na oczach wszystkich
cofa się i zanika jako pożal się Boże naiwny
i staroświecki relikt, jako przebrzmiałe i niemodne, nie na czasie szpargały i formułki
żywcem z Żeromskiego.
Naród się wścieka, oburza, odwraca,
ogłasza absencję, wyłącza „Wiadomości”
, zatyka uszy, ale orkiestra gra. Mało tego.
Co chwila odzywają się inne bębny i trąby.
Według Giertycha ( jego tatuś doradzał gen.
Jaruzelskiemu w stanie wojennym a dziś
kandyduje na prezydenta) i sejmowej komisji śledczej powołanej ponoć d.s. Orlenu już
wszyscy, będący u władzy, łącznie z prezydentem i premierem to byli agenci SB, na których są teczki jak nie w IPN to w Moskwie.
Patrzysz Giertych, widzisz fanatyka Sawonarolę. Patrzysz Macierewicz, widzisz Wielkiego
Inkwizytora. Patrzysz -rząd Najjaśniejszejwidzisz jeśli nie obecnych to dawnych agentów. To wszystko jest chore. Zaraźliwie chore. Wojewódzki Komendant Policji w Katowicach tak chwalony jako twardziel na przestępców, sam właśnie osobiście siedzi w areszcie
za powiązania z mafią paliwową.
Spoglądając na to wszystko z żabiej perspektywy, czyli z niziutka, z pozycji przygarbionego szarego obywatela przestaje się już
cokolwiek rozumieć. Jakim cudem to wszystko jeszcze trwa. Bogata ta Polska. Już nic
nie może zadziwić. A jednak! Oto teraz na
finisz tej najgorszej, nieudolnej kadencji, tego
budzacego litość i trwogę, przeżartego prywatą, nepotyzmem ( Gilowska!) i korupcją Sejmu, ci kłótliwi posłowie, ktorzy wpadaja na
posiedzenia komisji, by podpisać listę, bo to
jednak 500 zł. i szybko dają nogę, szykują
sobie właśnie ustawę o...poselskich emeryturach! Tak się napracowali. Niczego porządnego, gospodarskiego nie uchwalili, zapomnieli o ustawach poprawiających gospodarkę i
finanse (bo nic z tego nie kumają, tylko 20
proc. posłów rozumie, co uchwala)), żarli się
o wpływy, walili po łbach teczkami ale te emerytury to oni sobie na pewno przegłosują! Jednomyślnie!
A niech was...
Ewa Wanacka
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Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Health Resort Company Ciechocinek S.A.

87-720 Ciechocinek, ul. Kościuszki 10
tel. 0048 54 283 6078, fax 0048 54 283 6295
Dział Marketingu i Obsługi Kuracjusza, tel 0048 54 283 6265

87-720 Ciechocinek, Kościuszki St.10
phone: 0048 54 283 60 78, fax: 0048 54 283 62 95
Patient Service Department: phone 0048 54 283 62 65

e-mail: sanatorium@puc.sky.pl www.puc.sky.pl

e-mail:sanatorium@puc.sky.pl http://www.puc.sky.pl

Ciechocinek jest kurortem o szczególnych walorach klimatycznych,
leczniczych i wypoczynkowych. Położony w centrum Polski - 200 kilometrów od Warszawy. Tak jak dawniej Ciechocinek przyciąga kuracjuszy i
wczasowiczów nie tylko swymi walorami leczniczymi, lecz także malowniczym położeniem, zielenią licznych skwerów i parków, miłym i przytulnym
klimatem kawiarenek, szumem fontann i licznych miejsc spacerowych w
pobliżu trzech tężni.
W harmonogramie kuracjusza znajdują nie tylko posiłki i rehabilitacja,
ale również wypoczynek i rozrywka. Obowiązkowo należy pójść na spacer
deptakiem, zobaczyć piękne barwne dywany kwiatowe, usiąść na ławce w
parku w pobliżu fontanny „Grzybek”, powdychać słony aerozol unoszący
się dookoła tężni solankowych będących naturalnym inhalatorium albo odwiedzić zabytkową warzelnię soli.
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. jest największym
zakładem uzdrowiskowym w Ciechocinku szczycącym się 170-letnią
tradycją lecznictwa uzdrowiskowego.
Od wielu lat organizujemy:
- turnusy lecznicze, profilaktyczne, rehabilitacyjne,
- wakacyjne i weekendowe pobyty rodzinne,
- turnusy dla ludzi otyłych,
- zjazdy i konferencje.
Specjalizujemy się w leczeniu i rehabilitacji dorosłych i dzieci
(również na wózkach inwalidzkich) w następujących schorzeniach:
- układu ruchu: choroby reumatyczne, pourazowe, wady wrodzone, zaniki mięśniowe, skrzywienie kręgosłupa, dysfunkcje ruchowe
- układu nerwowego obwodowego i ośrodkowego: niedowłady, porażenia, udary, nerwobóle, stany pourazowe, stany pooperacyjne
- układu krążenia: choroba niedokrwienna serca stabilna, nadciśnienie
tętnicze I i II stopnia wg WHO, choroba naczyń obwodowych: miażdżyca, choroba Reynouda, nerwice naczyniowe
- układu oddechowego: przewlekłe nieżyty oskrzeli, krtani, gardła,
nosa, zatok
- metabolicznych: cukrzyca, osteoporoza, otyłość
- kobiecych: przewlekłe zapalenia narządu rodnego, niepłodność, zaburzenia rozwojowe, stany pooperacyjne.
Dysponujemy nowoczesną bazą zabiegową, przystosowaną do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Oferujemy ponad 60 różnych zabiegów leczniczych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii (w tym
trzy baseny solankowe) z wykorzystaniem naturalnych surowców (solanki
i borowiny), inhalacje, krioterapię, masaże, zabiegi ginekologiczne.
Zapewniamy skuteczne leczenie, dobre warunki pobytu w pokojach z TV, lodówką i czajnikiem bezprzewodowym, znakomitą kuchnię
z możliwością wyboru diety oraz przyjazną atmosferę.

Ciechocinek is a health resort with the unique climatic, therapeutic and
holiday virtues. It is situated in the center of Poland, 200 km far from Warsaw. As in the past, it attracted holidaymakers and health resort visitors not
only by its therapeutic virtues, but also by a picturesque location with a wide
range of green areas, small and cosy cafes, the rustle of fountains, and
many pedestrian areas with three graduation towers.
In the schedule, there are not only meals and rehabilitation, but also relax and entertainment. It is essential to go for a walk along the promenade, to see many flowers, which look like beautiful colourful carpets, sit on
a bench in the park around the “Grzybek” fountain, breathe in the salt air
around graduation towers which are a natural inhalation, or visit the monumental salt-works.
We carry on a one-hundred-and-seventy-year-old tradition and we
are the biggest spa in this region.
For many years we have organized:
- therapeutic, prophylactic and rehabilitational holidays
- holiday and weekend family stays
- holidays for obese people
- conferences and meeting
We specialize in treatment and rehabilitation of adults and children, including people on wheelchairs, with the following illnesses:
- system of motion: rheumatologic and traumatic illnesses, congenital
defects, muscular atrophy, curvature of the spine, disorders of motion
- central and peripheral nervous system: paresis, paralysis, strokes,
neuralgia, traumatic and surgical conditions
- circulation system: hypertension 1st and 2nd degree according to
WHO, peripheral vessels illness: atherosclerosis, Reynoud’s illness,
vessel neurosis
- respiratory system: chronic bronchitis, laryngitis, rhinitis
- metaphysical: diabetes, osteoporosis, obesity
- female: chronic inflammation of generative organs, infertility, development disorders, surgical conditions
The modern rehabilitation base is adapted to the rehabilitation of the disabled. We offer over 60 kinds of therapeutic rehabilitation from kinesitherapy, physiotherapy, balneotherapy, hydrotherpy (including three salt swimming pools) with the use of natural resources (brine and therapeutic mud),
inhalations, kriotherapy, massages, gynaecological surgeries.
We assure the high quality of therapeutic services, good conditions of stay in comfortable rooms with a TV set, a fridge and a kettle, tasty meals with possibility of choice of diet and a pleasant atmosphere.

Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu i Obsługi Kuracjusza, tel. 054 283 6265, e-mail: sanatorium@puc.sky.pl
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!
Poszukujemy inwestorów zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi w obiektach sanatoryjnych. Oferujemy do remontu
XIX – wieczny, zabytkowy budynek - Łazienki III o pow. 2295m2, położony w samym centrum uzdrowiska, który po wykonaniu inwestycji przekażemy do użytkowania na zasadzie umowy. W budynku może powstać zarówno luksusowe sanatorium jak i centrum konferencyjne.
Pełna oferta inwestycyjna znajduje się na naszej stronie internetowej.

Information and reservation: Patient Service Department - phone:
0048 54 283 6265, e-mail:sanatorium@puc.sky.pl
WELCOME - ENJOY YOUR STAY!
We look for investors interested in cooperation concerning investments
in health resort building. To a renovation overhaul: Łazienki III - an antique
nineteen century building (area 2.295 m2) situated in the center of the health resort. After the accomplishment of the investment we will hand the building on the investor under conditions of included in a contract. The building can be transformed into a luxurious sanatorium or a conference center. You will find the full investment offer on our web side.
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AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
Im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kształcąca 30 tysięcy studentów
na 15 wydziałach, na wskroś
nowoczesna uczelnia, postrzegana
jest jako jeden z czołowych
w Polsce ośrodków naukowych
w zakresie high technology,
a także jako jedna z najlepszych
szkół automatyki, informatyki,
telekomunikacji i robotyki. AGH nie
zaniedbuje też badań i kształcenia
w dziedzinach wiążących się
z jej tradycyjną nazwą, czyli
w górnictwie, geologii, geodezji,
metalurgii, inżynierii materiałowej
i w wielu dziedzinach pokrewnych.
Można się tu kształcić w zakresie
zarządzania,
fizyki
jądrowej
czy
matematyki
stosowanej,
a ostatnio także w obszarze
nauk
społecznych,
inżynierii
biomedycznej i energetyki.

AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

A completely modern higher
education institution with 30,000
students in 15 faculties, the
AGH University of Science and
Technology is considered one
of Poland’s leading scientific
research centers in the field of
high technology, and one the best
schools for automation,computer
sciences, telecommunications
and robotics. At the same time, the
AGH conducts ongoing research
and education in the field of its
traditional specialities, such as
mining, drilling, geology, geodesy,
metallurgy, material engineering,
and many related fields. Students
may also learn Master’s degrees
in management, particle physics
or applied mathematics, and
most recently in social sciences,
biomedical
engineering
and
energetics.

