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WAKACYJNA AKADEMIA SAMORZĄDOWA
zaprasza
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
oraz Naczelników Wydziałów i Rzeczników Prasowych
na cykl szkoleń otwartych pomagających wzmocnić własne
umiejętności w zakresie zarządzania zespołami i poprawy
komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Zajęcia odbywać się będą w czwartki 16.00 - 19.00
i piątki 9.00 - 17.00 w Katowicach
Gwarantujemy noclegi i pełne wyżywienie.

6,7 lipca i 3,4 sierpnia
KOMUNIKACJA, czyli tajniki perswazji.
zajęcia odpowiedzą na pytania; jak mówić, żeby nas inni rozumieli i słuchali, jak skutecznie
przekonywać, jak porywać do działania? Nauczą, jak nie dać się zmanipulować rozmówcom.

13,14 lipca i 10,11 sierpnia
AUTOPREZENTACJA, czyli jak cię widzą tak cię piszą.
czy wiesz co mówią twoje gesty, postawa, dlaczego niektórych kolorów nie powinno
się nosić, czemu niektórym wierzą, a innym nie? Te i inne wątpliwości możesz rozwiać
uczestnicząc w tym warsztacie.

20,21 lipca i 17,18 sierpnia
MOBBING, czyli nowe zjawisko w kodeksie pracy
Administracja jest jednym z 3 środowisk pracy najbardziej narażonych na mobbing.
W ramach tych zajęć prześledzimy przypadki mobbingu na przykładach rzeczywistych,
nauczymy się rozpoznawać i rozumieć zachowania typowych mobberów. Nauczymy się
przeciwdziałać mobbingowi w pracy, aby uchronić się przed odpowiedzialnością karną.

27,28 lipca i 24,25 sierpnia
Public Relations i sztuka rozmawiania z mediami
Warsztaty mają na celu nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności PR.
Będziemy ćwiczyć umiejętności odpowiadania na trudne pytania oraz zarządzania informacją
w sytuacjach kryzysowych.
Zajęcia odbywać się będą w konwencji warsztatów z wykorzystaniem ćwiczeń,
testów, studium przypadków, kamery itp.
Liczba uczestników poszczególnych warsztatów jest ograniczona i wynosi 16 osób.
Ponadto oferujemy organizację szkoleń dla pracowników urzędów w miejscu pracy
z następujących tematów:
1. Jak sobie radzić z trudnym petentem?
2. Rozwiązywanie konfliktów w pracy
3. Komunikacja i asertywność w kontaktach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
4. Prawo prasowe
5. Organizacja czasu pracy w urzędzie
6. Aspekty prawne i organizacja zamówień publicznych
Projekt
współfinan-

Wszystkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku pod nr tel/fax 032 253 67 36, 0510065507 do 8
w godzinach 8.30 do 15.30 oraz codziennie od 8.00 do 20.00 pod nr tel: 0-697-52-88-48
Organizatorem szkoleń jest Euro-Regional Press Sp. z o.o. 40-555 Katowice, ul. F. Adamczyka 9c

Redaktor naczelny: Jacek Broszkiewicz
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Wojna futbolowa
Ś

wiat stał się bezpieczny – przynajmniej na kilku wybranych kontynentach – tak się składa, że dysponujących wyrafinowaną technologią informatyczną. Skłonność ludzi do agresji i ekspansji terytorialnej, co w dawnych czasach
wyrażało się w toczeniu krwawych wojen, została dziś sprowadzona do wyścigu szczurów, w którym uczestniczą całe narody
i państwa. Nasze media aż kipią od powodzi słów określających nasz dystans do światowej czołówki dobrobytu. Zachwyt
nad łupem w postaci pozyskania cennego inwestora miesza się
z poczuciem klęski, jeśli jakaś fabryka światowego koncernu powstaje za południową lub
wschodnią granicą. Poczucie siły, mocarstwowości wręcz, pojawia się w momencie kupna
przez Orlen litewskiej rafinerii, by za chwilę utonąć w ogólnonarodowej rozpaczy z powodu przegranego przez piłkarską reprezentację meczu z Ekwadorem.
Bezkrwawa wojna toczy się nieustannie na setkach frontów. Charakterystyczne, że
w polskich realiach tego globalnego konfliktu nie można mówić o jakiejś sile jednoczącej
społeczeństwo. Ta wojna o przetrwanie jest bowiem totalnie zatomizowana. Górnicy walczą o swoje nagrody od zysku, który od dwóch lat pojawił się w kopalniach, naukowcy
i twórcy bronią swych zdobyczy przed zapędami mało obliczalnej pani wicepremier-ministra finansów, medycy szarpią swego guru Religę – który nieopatrznie poszedł w ministry,
a nad tym wszystkim unosi się biadanie 3 milionów niby-bezrobotnych, którzy wyciągają
ręce po jałmużnę do nas wszystkich, choć znakomita większość spośród nich żyje z pracy
na czarno i wcale nie przymiera głodem. Ponad milion Polaków wyjechał w poszukiwaniu
lepszego życia do Starej Europy i żadnemu z nich nie przychodzi na myśl, żeby tym co pozostali zwrócić pieniądze za wykształcenie, które średnio kosztuje ok. 100 tysięcy złotych
na twarz. Ciągła szarpanina. Ileż to energii idzie w gwizdek, bo nie umiemy się rządzić. Autorytetami i odolami stają się głupcy, bo jedynym kryterium kwalifikujące do tego zaszczytnego miana jest to kto głośniej wypowiada brednie..
Coraz więcej ludzi poszukuje szkieł kontaktowych, bo to co widzi własnymi oczami nijak nie pasuje do jakiejś normalności. A prześmiewać się jest z czego. I chociaż jest to
śmiech przez łzy, bo przecież jakże pasuje do niego słynne wezwanie: I z czego się śmiejecie?! Z siebie samych się śmiejecie!, to zatacza on coraz szersze kręgi. Śmiech i szyderstwo jest szalenie niebezpieczną bronią. Łatwo przeistacza się w gniew. W wymiarze społecznym politycznych i gospodarczych błędów nie wybacza się tak łatwo, jak w przypadku kompromitacji na boiskach piłkarskich. Jeśli tropienie mniej lub bardziej rzeczywistych
układów ma być synonimem odbudowy państwa, to czy należy się dziwić, że głównym trenerem polskiej reprezentacji piłkarskiej jest facet, w wykonaniu którego nie zdarzyło mi się
słyszeć poprawnie wypowiedzianego zdania – nawet jeśli miałoby się ono składać tylko
z podmiotu i orzeczenia.
Kiedyś w czasach realnego socjalizmu narzekano na tzw. selekcję negatywną. W polityce i rządzeniu ta zasada jest ponadczasowa i ponadustrojowa. Niestety. I nic nie zapowiada, że to się zmieni, bo tak się dziwnie składa, że mądrzy skądinąd ludzie trafiając w
tryby władzy natychmiast idiocieją. Dlaczego? To proste. Stają do wyścigu szczurów, które
chcą przetrwać, najważniejszym kryterium kreującym zwycięzcę jest poziom głupoty i prymitywizmu, to...
Jacek Broszkiewicz
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POLSKA W UNII

Nie zbaczać z kursu!
Z DONALDEM TUSKIEM – Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej
– rozmawia Jacek Broszkiewicz

– Jaka jest Pańska ocena 2 lat
członkostwa Polski w UE, jaki jest
bilans korzyści i kosztów?
– Trudno w kilku zdaniach dokonywać takiego bilansu. Korzyści są różnorakie – od tych, dzięki którym odnotowujemy wzrost gospodarczy, poprzez możliwość swobodnego poruszania się, podejmowania pracy czy studiowania. Podam jeden
przykład: Polska odnotowała w ostatnim czasie największy przyrost
wymiany studentów w ramach unijnych programów, co dziesiąty stypendysta znanego programu Sokrates/Erasmus to Polak.
Obecność w Unii to także możliwość skuteczniejszego uczestnictwa w polityce międzynarodowej. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej niewątpliwe jesteśmy lepiej słyszalni, jeśli chodzi o realizację naszych celów związanych z polityką wschodnią, wobec Ukrainy, Białorusi itd.
Pragnę zwrócić uwagę, że Polacy uważają członkostwo na duży
sukces. Bo jak inaczej wytłumaczyć utrzymujące się od przeszło
dwóch lat wysokie poparcie dla naszej obecności w Unii. Co więcej
poziom poparcia należy do jednego z najwyższych w Europie.
– Jak ocenia Pan perspektywy dla pozycji i roli Polski
w Unii Europejskiej w świetle obecnej sytuacji politycznej
w kraju i jej implikacji? W jakim kierunku może się kształtować
w związku z tym układ sił w samej Unii i w jakim stopniu Polska
będzie miała wpływ na politykę i kształt UE?
– Mam nadzieje, że pod rządami obecnej koalicji Polska nie
zmieni kursu polityki zagranicznej. Nie sądzę nawet, żeby było to
możliwe. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej jesteśmy „zakotwiczeni” w europejskim głównym nurcie cywilizacyjnym. Unia wypra-

cowała szereg różnorakich mechanizmów i powiązań, które nie pozwalają na „psucie”, zarówno gospodarki, jak i demokracji. Ponadto nawet niedawni przeciwnicy naszego członkostwa we Wspólnotach Europejskich dostrzegają korzyści z niego płynące. Tak, że
dziś nie słychać już nawet nonsensownych haseł o wyjściu z Unii
Europejskiej.
Według mnie Polska powinna stawiać sobie wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej. Nie
stać nas na bierne przyglądanie się procesowi integracji. Tylko poprzez aktywne i bardzo ambitne działania, przez podejmowanie
i zgłaszanie inicjatyw możemy wykorzystać tę wielką historyczną szansę.
Jeśli chodzi o wpływ na politykię i kształt Unii, to zależy on od
wielu czynników. Przede wszystkim od zdrowej gospodarki i sprawnego państwa. Ale także od umiejętnego „grania na europejskich instrumentach”, mam tu na myśli nasze działania w instytucjach europejskich tj. w Radzie Europejskiej, Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Tutaj jeszcze wiele musimy się nauczyć.
– W wywiadzie udzielonym „Euroregionom-Polska”, a opublikowanym pod koniec ub. r. na łamach naszego czasopisma,
p. Jarosław Kaczyński, zapytany o główne kierunki i założenia
polskiej polityki zagranicznej, powiedział: (...) ”będziemy prowadzić inną, bardziej stanowczą politykę zagraniczną. Nasz
program „Europa Solidarnych Narodów” jest naszą wizją Unii
Europejskiej. (...) Unia powinna stać się silnym i solidarnym
związkiem państw narodowych. Ale ideę solidarności rozumiemy nie tylko jako wspólnotę interesów, ale także jako płynącą
wprost z chrześcijańskiej tradycji zasadę odpowiedzialności za
całość (...)”. Jak się Pan odnosi do tych zapowiedzi po pół roku
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Królewskie miasto
Z ANTONIM SZLAGOREM – burmistrzem Żywca – rozmawia Hanka Jarosz-Jałowiecka
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– Przeciętnemu Polakowi Żywiec kojarzy się z piwem, kiełbasą, wodą mineralną, Jeziorem
Żywieckim… No, może jeszcze
z Habsburgami, zamkiem, Księżną i z folklorem eksponowanym
podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. A przecież jest to miasto 35-tysięczne, które zapewne ma masę swoich problemów. Co musi robić burmistrz, na realizacji jakich celów i spraw musi się skupić,
żeby mieszkańcy byli z niego zadowoleni?
– Aby normalnie i dobrze żyć w mieście, musi ono posiadać sprawną infrastrukturę nie tylko drogową, ale i tą mającą
wpływ na ekologię, czyli wodociągi i kanalizację. Dopiero mając uregulowane te sprawy, można myśleć o rozwoju miasta,
o przyciąganiu turystów, o czynieniu z miasta miejsca przyjaznego dla mieszkańców i przyjeżdżających. W Żywcu liczą się
nieco inne sprawy, bo różnimy się od innych miast.
Żywiec jest punktem dyspozycyjnym w stosunku do turystów, którzy korzystają ze sporej i zróżnicowanej bazy agroturystycznej regionu beskidzkiego. Do Żywca przyjeżdżają więc tylko okazjonalnie. Nie mamy też typowych kłopotów mieszkaniowych, bo specyfiką naszego regionu jest budowa własnych domów. Rozwijamy jednak budownictwo mieszkaniowe w ramach
TBS. W Żywcu działa wiele dużych i znaczących firm, więc
i bezrobocie nie jest u nas wielkim problemem. Koncentrujemy
się zatem na czym innym.

W ubiegłym roku wykonaliśmy blisko 17 tysięcy metrów
wodociągowej sieci magistralnej i rozdzielczej oraz ponad
23,5 tysiąca metrów sieci kanalizacyjnej. Wartość tych robót
przekroczyła 6,5 miliona złotych. Sfinansowaliśmy to z dotacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
– Sporo rozmaitych realizacji macie już za sobą. Bardzo sensownie zachowaliście gospodarkę wodną i kanalizacje ścieków w gestii przedsiębiorstw komunalnych,
a nie oddaliście ich obcym firmom, które dowolnie na tym
by zarabiały.
– Uważam, że samorządy mające dobre przedsiębiorstwa
własne, winny prowadzić na własny rachunek działalność w zakresie dostaw wody, kanalizacji, gospodarki odpadami, komunikacji miejskiej itp. Moje działania zmierzają właśnie w takim
kierunku. Także ku temu, by takie zasady rozszerzyć na cały
powiat żywiecki. Te koncepcje już realizujemy, bo mamy przedsiębiorstwo „Beskid”, którego udziałowcami są wszystkie gminy
powiaty żywieckiego. Z kolei Miejski Zakład Komunikacyjny obsługuje sąsiednie gminy a Miejski Zakład Usług Komunalnych
zajmuje się transportem odpadów też w wielu gminach.
– Zatem wobec sąsiednich gmin Żywiec spełnia funkcję
lidera, jak na królewskie miasto przystało.
– Taki tytuł mamy z nadania królewskiego od XVI wieku.
Dziś na naszych ulicach trwają rozmaite prace. To widoczny
znak inwestowania w stary królewski Żywiec. Budujemy obwodnicę w kierunku Zwardonia, modernizujemy dwie lokalne
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rządzenia krajem przez PiS i jego sprzymierzeńców? Czy realna
w tym kontekście jest marginalizacja znaczenia Polski w UE?
– Jak już powiedziałem, europejski kurs w polityce zagranicznej jak na razie zostaje zachowany. Mamy nową Panią Minister
Spraw Zagranicznych, trudno jest teraz ocenić, jak będzie wyglądała Polska na arenie międzynarodowej pod jej przewodnictwem. Cały czas czekamy na prezentacje nowych założeń polityki zagranicznej.
Po owocach i po wykonanej pracy będziemy oceniać rząd.
Jeśli zobaczymy, że sprawy będą zmierzały w złym kierunku,
pierwsi zaprotestujemy. Wierze, że nie spełnią się te wszystkie
czarne scenariusze, że Polska stanie się hamulcowym Europy.
– Czy rząd bez udziału PO jest w stanie prowadzić skuteczną politykę regionalną, korzystającą w dużym stopniu
z funduszy Unii Europejskiej? Co może być gwarancją, że
strumień pieniędzy płynący z UE przede wszystkim na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym nie zostanie zahamowany?
– Platforma Obywatelska bardzo uważnie przygląda się, jak
i czy wykorzystywane są środki unijne. Obecnie poziom wykorzystania jest alarmująco niski. Do maksymalnego użycia pieniędzy unijnych potrzebni są wykwalifikowani ludzie i sprawny aparat administracyjny. Ale ważne są przede wszystkim dobre pomysły. Tutaj bardziej wierzę w Polaków niż w nasz rząd, Polacy już
nie raz potrafili zachwycić swoją przedsiębiorczością.
– Zapowiedzi dotyczące budowy silnego państwa niepokoją wielu działaczy samorządowych oraz szerokie sfery biznesu. Czy Pana zdaniem ustrój Polski dysponuje wystarczającymi zabezpieczeniami konstytucyjnymi dla obrony demokracji i wolnego rynku? Czy obecny układ sił w parlamencie może doprowadzić do skutecznych prób zmian
Konstytucji i w konsekwencji zachwiać budowanym od 15
lat systemem, zagrozić swobodom obywatelskim i gospodarczym? Czy obecna opozycja jest wystarczająco silna by
takim dążeniom skutecznie się przeciwstawić?
– Bardzo nas niepokoją zapowiedzi przedstawicieli koalicji rzą-

dowej o chęci likwidacji bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W miejsce bezpośrednich wyborów, politycy koalicji proponują wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
w zaciszu partyjnych gabinetów. To byłaby pierwsza oznaka psucia
państwa i ograniczania demokratycznych procedur. Mam nadzieję,
że rozsądek jednak zwycięży.
Nie wierzę, żeby w tym parlamencie udało się zbudować większość, która skutecznie zmieni Konstytucje RP. Nie wierzę również
w to, o czym alarmuje wielu publicystów, że aktualne rządy odważą się na ograniczenie wolności i swobód obywatelskich czy odejście od wolnego rynku. To, czego się obawiamy to dryf, psucie państwa oraz przede wszystkim brak pomysłu na rozwiązanie największych problemów kraju; takich jak bezrobocie czy coraz silniejsze
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drogi gminne, czyli ulice Prałata Słonki i Kazimierza Tetmajera.
Tu godny podkreślenia jest fakt, że przeprowadzamy te prace
drogowe nie wyłączając ulic z ruchu. Także te zadania finansowane są w 75 procentach z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
– Wasze działania są doceniane, bo Żywiec otrzymał
sporo zaszczytnych wyróżnień, a w różnych rankingach
plasuje się na świetnych pozycjach.
– W ostatnich latach gmina kilkakrotnie otrzymywała tytuły
„Promotora ekologii” i „Przyjaznej środowisku”. Właśnie uhonorowani zostaliśmy tytułem „Lidera polskiej ekologii” za systemowe rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi.
W minionym roku od Komitetu Ministrów Rady Europy
otrzymaliśmy „Dyplom europejski” dla Żywca za współpracę
z miastami partnerskimi, a w rankingu „Rzeczypospolitej” naj-

lepszych polskich samorządów w zakresie zarządzania finansami wśród 180 miast Żywiec uplasował się na osiemnastej pozycji. W tym roku, w marcu, w rankingu miesięcznika „Fundusze Europejskie” dotyczącym gospodarowania przez samorządy funduszami strukturalnymi, Żywiec znalazł się na wysokiej,
10 pozycji. Z kolei, w ocenie redakcji pisma „Wspólnota”, zajmującego się samorządami, Żywiec zajął trzecia pozycję za
uzyskanie nadwyżki operacyjnej, przeznaczonej na inwestycje
oraz siódme miejsce w swej kategorii (ogólnie: 50.) miast powiatowych o najwyższych dochodach na mieszkańca i czternaste pod względem poziomu życia mieszkańców.
– Na tym kończy się już pasmo wyróżnień i zaszczytów? Nie grozi Wam zawrót głowy od sukcesów?
– Nie, jeszcze nie, bo nasi sportowcy także przysporzyli miastu chwały, za wszystkie osiągnięcia sportowe zdobywając czwartą lokatę w punktacji miast od 20 do 50 tysięcy
mieszkańców.
– Przed rozmową z Panem dowiedziałam się, że
w Żywcu działa prężny klub boulistów. Nie przypuszczałam, że akurat w Żywcu można – jak we Francji czy na południu Europy – zagrać w petanque (czyli boule, jeszcze
inaczej – w kule).
– A można! Obecnie przygotowujemy zaś teren do uprawiania scateboardingu. Być może wyrosną u nas zawodnicy, którzy wezmą udział w olimpiadzie, gdy sport ten do jej programu
zostanie włączony?
– Nie mówiliśmy jeszcze o tym, że w Żywcu powstała Wyższa Szkoła Turystyki, która ma – aż niewiarygodne
– trzy i pół tysiąca studentów. Nie mówiliśmy też o remontach zabytków, o odrestaurowaniu zamku…
– Uczyniliśmy to z należnym pietyzmem i starannością. To
też zaowocowało nagrodą – w konkursie „Zadbany zabytek”,
cd. na str. 6
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Nie zbaczać Królewskie
z kursu!
miasto

rozwarstwienie społeczeństwa, a w konsekwencji „wykluczanie”
z normalnego życia coraz większych grup społecznych. Przez ostatnie 7 miesięcy, które minęły od ubiegłorocznych wyborów, rząd nic
niestety nie zrobił w tych najbardziej istotnych sprawach.
– Nasze czasopismo od początku swego istnienia szeroko zajmuje się propagowaniem idei wzmacniania pozycji euroregionów na kontynencie i w naszej jego części. Współpracę transgraniczną, przełamywanie barier świadomościowych
i zbliżanie się narodów uważamy za istotny czynnik polityki europejskiej oraz bezpieczeństwa. Czy postawienie jako priorytetu polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej umacnianie państwa narodowego nie spowoduje minimalizowania znaczenia tej
sfery ładu europejskiego? Jakie konsekwencje, według Pana,
mogą wywołać we wspólnocie europejskiej sygnały oznaczające kierunek na nietolerancję, ksenofobię i nacjonalizm?
– Nietolerancja, ksenofobia czy nacjonalizm rzeczywiście pojawiają się w naszym życiu politycznym. Jednak w porównaniu z innymi Państwami, co oczywiście nie jest żadnym pocieszeniem, nie
jest aż tak źle. Są kraje europejskie, nie chce tutaj wymieniać ich
nazw, które mają zdecydowanie poważniejsze problemy z tymi zjawiskami. Oczywiście bardzo uważnie będziemy śledzić poczynania tego rządu i jako największa partia opozycyjna nie pozwolimy
na próby ograniczania lub „psucia” naszej jeszcze cały czas młodej demokracji.
– Dziękuję za rozmowę.

rozstrzyganym pod patronatem prezydenta RP a organizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków. W konkursie tegorocznym nagrodzono 16 obiektów, po jednym z każdego województwa. W naszym uhonorowano renowacje starego
zamku w Żywcu. Do tego obiektu i zespołu pałacowo-parkowego mam stosunek emocjonalny, bo ojciec tam pracował przed
wojną. Był lokajem.
– Być może Pana chęć służenia miastu i dbanie o nie
ma podłoże niemal genetyczne? Czego życzyłbym Pan
swemu miastu?
– Dokończenia wszystkiego, co pozostało jeszcze do zrealizowania i to w takim samym klimacie dobrej współpracy, jaki
panował dotychczas i pomiędzy różnymi ugrupowaniami, mną
i Radą Miejską oraz wśród poszczególnych ludzi.
– Dziękuję za spotkanie i rozmowę.

Publikacja finansowana ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Projekt: „Modernizacja
dwóch lokalych dróg gminnych w Żywcu: Ks. Prał. Stanisława Słonki
i Kazimierza Tetmajera”.
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Minorowe nastroje

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” , będące polską stroną Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht byli w dniach 21-23 maja organizatorami i gospodarzami XV Forum Polskich Regionów Granicznych. Kilkudziesięciu gości
reprezentujących działające wokół pogranicza stowarzyszenia wchodzące
w skład polskich euroregionów, posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele ministerstwa rozwoju regionalnego debatowali na temat Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, jako nowego celu polityki spójności UE oraz
szans i wyzwań dla władz lokalnych związanych z tą problematyką.

6

Na polskim pograniczu działa obecnie
15 obszarów europejskiej współpracy transgranicznej. Od początku lat 90. były one
i nadal są największym społecznym poligonem doświadczalnym integracji europejskiej.
Tereny przygraniczne – tożsame z polskimi
euroregionami – są obszarami dużej aktywności społecznej. Dzięki niej można było pozyskać i dobrze wykorzystać dla wzajemnego zbliżenia z sąsiadami znaczne kwoty ze
środków Unii Europejskiej.
Przedstawiona przez posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta koncepcja powołania do życia przez Unię Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej – posiadających osobowość prawną – zrobiłana uczestnikach duże wrażenie.
Mają one na celu ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Tworzyć je miałyby §państwa członkowskie, władze regionalne, władze lokalne oraz podmioty prawa publicznego w rozumieniu Art. 1.9(2) dy-

rektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Nad przyjęciem projektu budżetowania
Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach której ma być finansowana współpraca transgraniczna, Parlament Europejski ma
decydować już w lipcu br.
Tymczasem jeszcze nie tak dawno
otwarcie mówiono – np. podczas ubiegłorocznego Europejskiego Szczytu Regionów
i Miast we Wrocławiu – o bliskiej perspektywie prawnego upodmiotowienia euroregionów. Koncepcja EUWT spycha tę kwestię na daleki plan. EUWT to pomysł na pozyskiwanie dużych pieniędzy m.in. na rozwój współpracy transgranicznej finansowanej z funduszy strukturalnych. Jego pojawienie się uprawomocnia tezę o tym, że wraz
z reformą administracyjną 1999 roku znaczenie euroregionów i ich zdolność pozyskiwania wielkich środków na rozwój regionalny znacznie się zmniejszyła, co spo-

wodowane zostało pojawieniem się regionalnych – wojewódzkich samorządów, które
w ten sposób stały się głównym partnerem
dla UE i ogniwem decyzyjno-pośredniczacym w procesie rozdysponowywania funduszy pomocowych. Założenia polityki regionalnej UE przewidują, że fundusze przeznaczone na Europejską Współpracę Terycd. na str. 25
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Z CZESŁAWEM FIEDOROWICZEM – Posłem na Sejm RP, Prezesem Konwentu
Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Niedawno minęły dwa lata członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Czy ta cezura czasowa sprzyja refleksjom na temat relacji polsko-niemieckich na pograniczu tych krajów?
– Niewątpliwie potwierdziła się zasada, w myśl której euroregiony w swoim działaniu i przeprowadzaniu wielu integracyjnych projektów niejako wyprzedziły czas. Trudno zatem
powiedzieć, że po wejściu Polski do UE nastąpiła jakaś odczuwalna zmiana w stosunkach polsko-niemieckich, zwłaszcza w wymiarze współpracy transgranicznej. Nie zaobserwowałem pojawienia się nowej jakości na tej płaszczyźnie, bowiem nie zmieniły się w sposób zasadniczy instrumenty prawno-finansowe regulujące naszą współpracę. Unia Europejska
jako struktura ponadnarodowa nie oferuje obecnie nic nowego ani szczególnego, co stanowiłoby impuls ożywiający nasze kontakty. Pojawiło się nawet uczucie rozczarowania. Dość
powszechnie bowiem panowało przekonanie, że wraz z wejściem Polski do UE obszary euroregionów natychmiast skorzystają z dobrodziejstwa, jakie daje do rąk układ z Schengen.
Liczono zwłaszcza na szanse związane z nieskrępowanym
przepływem siły roboczej. Tymczasem ograniczenia w zatrudnianiu polskich obywateli na terenie Niemiec nadal obowiązują. Z pewną dozą goryczy muszę przyznać, że w wymiarze
euroregionalnym stoimy w miejscu, a problemów do rozwiązania nawet przybywa. Wiążą się one ze zwielokrotnioną łatwością przekraczania granicy i znacznie większymi możliwościami wymiany gospodarczej i swobodami celnymi. Od działaczy samorządowych zaangażowanych w działalność euroregionalną oczekuje się, że dokonają cudów w tej materii, podczas gdy w ślad za integracją europejską na szczeblu państw
nie poszły rozwiązania umożliwiające zwiększenie zasięgu
i realnego kreowania trwałych powiązań we współpracy transgranicznej.
– Wspólpraca transgraniczna – wbrew pozorom – jest
pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania.
Strony tworzące euroregion – w przypadku „SprewyNysy-Bobru” polska i niemiecka – mają niejednakowe
podejście do tego zagadnienia. Czy zdarza się, że państwa tzw. starej Unii Europejskiej mają lepszą pozycję
startową w wyścigu po środki przeznaczane przez UE na
współpracę transgraniczną i projekty dotyczące ożywianiu euroregionów?
– Płacimy frycowe, bo jesteśmy w Unii nowi. Musimy sobie
dopiero zbudować pozycję w UE. Niemcy są w niej od dawna
i jeśli oni definiują projekt jako transgraniczny, to jest on niejako z góry uznawany przez Komisję Europejską jako właśnie
taki. My mamy z tym większe trudności. Na szczęście trangraniczność ma swoje ramy terytorialne i musi dotyczyć obszarów po obu stronach granicy państwowej. Te kryteria trudno
obejść, chociaż zdarzają się przypadki bardzo nierównomiernego rozłożenia nakładów. W Euroregionie Pro Europa Viadrina projekt pod nazwą Fabryka Młodzieży wart 4,5 miliona euro jest uważany przez Niemców jako znakomite przedsięwzięcie w ramach wspólpracy transgranicznej. W jego ramach szkoli się zaledwie 30 Polaków. Z drugiej strony na stadionie w Cottbus odbywa się mnóstwo polsko-niemieckich imprez, jednak UE uznała, że ta działalność nie spełnia wymogów współpracy transgranicznej i zabrała z finansowania tego
projektu 9 milionów euro. Jestem zdania, że w tej materii istnieje zbyt daleko posunięta uznaniowość, co sprowadza się
do arbitralności decyzyjnej urzędników UE Oczywiście wiąże się to z tym, że nie dysponują oni jasnymi kryteriami defi-

niującymi współpracę transgraniczną. Sądzę, że najlepszym wyjściem
w tej sytuacji jest dążenie do tego,
aby w naszych projektach nie było
cienia wątpliwości co do charakteru przedsięwzięcia, o dofinansowanie, o które ubiegamy się
w Brukseli. Tej wątpliwości nie może być też ani w Berlinie, ani
u nas, na szczeblu regionalnym. Musimy być świadomi i otwarcie o tym mówić, że projekty bywają różne, zdarzają się nietrafione i cała sztuka w tym, by takie właśnie eliminować już
w zarodku. Kiedy idzie się na ilość – wówczas procent odrzucanych wzrasta, a to już budzi podejrzliwość i ostrożność. Te
zaś owocują często odrzucaniem nawet tych zamierzeń, które
ewidentnie służą polepszaniu stosunków polsko-niemieckich.
Poza tym za pomocą pieniędzy kierowanych na współpracę
transgraniczną nie można rozwiązywać problemów obszarów
peryferyjnych, a za takie z natury rzeczy uznawane są tereny
przygraniczne. To są dwie odrębne kwestie. Spodziewać się
sukcesu w wyniku takich kombinacji nie ma sensu. To jest pie-

niądz publiczny i jego wydatkowaniu bacznie przyglądają się,
ci którzy decydują o jego uruchomieniu – urzędnicy UE.
– Jak Pan ocenia poziom wiedzy o problemach tych
właśnie obszarów peryferyjnych, przygranicznych wśród
polskich elit politycznych? Czy ci, którzy rządzą, dostrzegają wagę rozwijania współpracy transgranicznej?
– Moim zdaniem nie ma spójnej polityki transgranicznej
i w pewnym sensie nie może jej być. Bo przecież innym partnerem są Niemcy, innym Czechy, a jeszcze bardziej odmiennym Białoruś, Ukraina, Litwa czy Rosja. Nie da się więc prowadzić zunifikowanej polityki transgranicznej, ale pewne kanony muszą obowiązywać. Wyznacza je konieczność budowania dobrego sąsiedztwa z wszystkimi i dbania o zrównoważony rozwój wszystkich obszarów nadgranicznych. Trzeba
to robić tak, aby nie powstawały dysproporcje, nie rodziła się
zawiść. To, o czym mówię dotyczy przede wszystkim współpracy euroregionalnej, bo partykularyzm w tej materii bardzo
szybko rodzi niechęć i złość tych, którzy czują się wykorzystani i skrzywdzeni. Dlatego w projektach transgranicznych zasada proporcjonalnych i zrównoważonych korzyści obu lub
więcej stron musi być bezwzględnie zachowana. Nie możemy dopuszczać do powstawania zjawiska kaskady, które charakteryzuje się tym, że na granicy zachodniej bogatsi Niemcy czasem korzystają w większym stopniu niż my ze wspólnych przedsięwzięć euroregionalnych czy transgranicznych.
cd. na str. 8
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Ta sytuacja nie może się powtórzyć w odniesieniu do naszej
granicy wschodniej, gdzie nasi sąsiedzi są biedniejsi od nas.
Nasze doświadczenia znad zachodniej granicy nie zawsze są
budujące i nastrajające optymistycznie, więc nie warto eksportować tych uczuć za nasze wschodnie rubieże. Tam musimy dbać o to, by powstawały projekty, z których w maksymalnym stopniu będą mogli korzystać Białorusini i Ukraińcy. Gdyby tak się nie stało na szeroką skalę, to o budowie partnerstwa
w tej części Europy nie ma co mówić. Polska na każdej granicy
musi tworzyć zrównoważone warunki współpracy i rozwoju.
– Czy to właśnie doświadczenia ze współpracy polsko-niemieckiej w ramach euroregionu „Sprewa-NysaBóbr” skłaniają Pana do formułowania takich przestróg?
– Owszem. Nie ukrywam, że nie podoba mi się skłonność
występująca u naszych przyjaciół zza zachodniej granicy do
zachowań k’sobnych i dbania przede wszystkim o własne korzyści. Aż nadto dobrze wiem z jaką reakcją i uczuciami taka
postawa spotyka się u nas. Musimy więc po prostu w tej materii być mądrzejsi od Niemców i nie powtarzać ich błędów
w stosunku do naszych wschodnich sąsiadów. Jeśli mamy
być liderem wśród państw dawnego bloku sowieckiego i pełnić
rolę pomostu pomiędzy Unią Europejską a Europą Wschodnią
– musimy budować tę pozycję o wiele rozważniej i w sposób
zwracający o wiele bardziej uwagę na interesy i oczekiwania
społeczności nie będących jeszcze w UE niż w stosunku do
nas czynili i czynią to Niemcy.
– Obecnie w Polsce wiele się mówi o potrzebie budowy silnego państwa. Jak te tendencje mogą się mieć do
współpracy transgranicznej i euroregionalnej?
– To kwestia filozoficzna i ideologiczna. Realia są następujące. Struktury państwa wtedy są silne, kiedy taką cechą charakteryzują się wszystkie jego komórki. Trudno się spodziewać, by państwo było silne wówczas, kiedy bardzo silny będzie wyłącznie rząd i struktury wojewódzkie.
– Nie tak dawno mówiło się, że państwo może być silne siłą jego regionów...
– I o taką właśnie regionalną, zdecentralizowaną formę
państwa powinniśmy walczyć. Polska jest zbyt dużym krajem, by można nim zarządzać centralnie. Poza tym wszystkie analizy ukazują, że pieniądze wydawane na szczeblu regionalnym i lokalnym są wydawane sensownie. To tam ludzie
najlepiej wiedzą czego im trzeba. Oczywistością jest również szczególne, ze względu na sąsiadów, położenie Polski.
W związku z tym siła naszego kraju rozumiana jako możliwość tworzenia warunków rozwoju regionów sprowadza się
do dbania z jednej strony o rozwój obszarów peryferyjnych, z
drugiej zaś do stabilizacji na wszystkich granicach. Bo przecież sąsiadów odnoszących korzyści z transgranicznej współpracy z nami trudno uznawać za wrogo do nas nastawionych.
Trzeba tylko umieć tę współpracę pobudzać, tak by nasi partnerzy nie czuli się wobec nas jak ubodzy krewni, którym rzuca się ochłapy. Nie popełniajmy błędów tych, którzy zgrzeszyli
wobec nas. Odpowiedź na pytanie o rolę państwa w tych procesach sprowadza się do jednego określenia: pomocniczość.
W odniesieniu do euroregionów pasuje ono doskonale, tym
bardziej, że wiele na tym polu jest jeszcze do zrobienia po
stronie państwa właśnie. Państwo powinno pomagać euroregionom w warstwie prawnej – ustawodawczej – i organizacyjnej. Tymczasem zbyt często bywa tak, że struktury władzy wo-

jewódzkiej oferują nam propozycje, nie pytając nawet o naszą
opinię. W takim działaniu i stosunku do organizacji pozarządowych na pewno siła państwa się nie przejawia. Odgórne sterowanie zawsze było słabością państw – w historycznej konsekwencji oczywiście. To dlatego tak powszechne w świecie
są ustrój demokracji parlamentarnej i zasady samorządności
społeczności lokalnych.
– Na jakim etapie jesteśmy obecnie?
– Myślę, że stoimy w rozkroku. Zatrzymaliśmy się wpół
drogi we wzmacnianiu regionalizmu, rozumianego nie tylko
jako działanie na rzecz wzrostu poziomu życia mieszkańców
w granicach państwa, ale w stopniu o wiele szerszym. Chodzi o stałą i nie tylko werbalną troskę o kształtowanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi najbliższymi partnerami.
A tego bez wspierania współpracy transgranicznej, a w tym
euroregionalnej zrobić się nie da. Trzeba pamiętać, że problemy, z którymi nie poradzi sobie ani prezydent, ani minister
spraw zagranicznych, z powodzeniem może załatwić działacz samorządowy gminy leżącej przy granicy. Tak się dzieje
na przykład na granicy polsko-białoruskiej. Współpraca międzynarodowa opiera się na zaufaniu, które buduje się latami. A łatwiej je pozyskać działając przy granicy niż mieszkając w Warszawie.
– W naszej rozmowie niejednokrotnie odwoływał się
Pan do doświadczeń, nie zawsze krzepiących, z transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej. Jakie są plany w tej dziedzinie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
– Znajdujemy się w okresie intensywnych przygotowań
do aplikowania po unijne fundusze przewidziane do uruchomienia w latach 2007-2013. Staramy się precyzyjnie i bardzo tematycznie zdefi niować obszary naszego zainteresowania, tak, by nasze projekty dotyczyły głównie problemów
pogranicza. W ten sposób zyskamy większe szanse na dofi nansowanie ich przez UE. W naszym przypadku granicą
jest Nysa i na obszarach ściśle do niej przylegających koncentrujemy swą uwagę. Nie oznacza to, że czynimy to kurczowo. Jest na przykład projekt pod nazwą Europejska Wystawa Ogrodnicza, który powstał jako odzew na konkurs
rozpisany przez Radę Europy. Projekt ten ma być realizowany na terenie Guben i Forst a po stronie Polskiej w gminach Lubsko, Brody, Gubin i w Krześnickim Parku Krajobrazowym. To projekt, który dotyczy nie tylko przyrody, ale
ma wątki wielokulturowe. Jego losy rozstrzygną się w październiku. Skupiamy się ponadto na innych projektach, tworzących pewną sieć transgarniczną, zwłaszcza edukacyjnych, bowiem na granicy zachodniej brakuje dobrych projektów polskich, będących odpowiedzią na funkcjonujące
szkoły niemiecko-polskie po stronie niemieckiej. Do tej pory
to po stronie niemieckiej realizowano tego typu przedsięwzięcia, obecnie chcemy naszym sąsiadom zaproponować
udział we wspólnych zajęciach u nas. Taki ruch w obu kierunkach został już zapoczątkowany przez szkoły sportowe
w Cottbus i Zielonej Górze.
– Dziękuję za rozmowę.
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Kariera naukowa

Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej już na tyle długo, że przestał nas już
cieszyć sam tylko fakt, że jesteśmy bez ograniczeń wpuszczani do krajów, które
jeszcze nie tak dawno wymagały od nas wiz, co więcej – zaczynamy przymierzać się
do legalnej pracy w tych krajach. Naturalną koleją rzeczy po okresie, kiedy jakakolwiek
praca w krajach „starej” Unii stanowiła dla wielu Polaków szczyt marzeń – obecnie
coraz częściej nie kontentujemy się przysłowiową pozycją „polskiego hydraulika”,
ale zaczynamy się zastanawiać, co i jak zrobić ze swoim życiem, żeby osiągnąć to, co
nazywa się europejską karierą.
Pozostawiam chwilowo na uboczu kwestię, czy to dobrze, że tak wielu Polaków, zwłaszcza tych młodych, zdolnych i dobrze wykształconych, pragnie gorączkowo wyjechać ze swego macierzystego kraju, po to by gdzie indziej
pracować, gdzie indziej zarabiać i gdzie indziej płacić podatki, utrzymując bogatych emerytów w bogatych krajach,
natomiast pozostawiając polskiemu państwu oraz tej mniej
przedsiębiorczej części polskiego narodu troskę o zapewnienie godziwego bytu i przyzwoitej opieki medycznej ich
własnym rodzicom. Tę kwestię, jak stwierdziłem, chwilowo wyłączam przed nawias, kontrując uwagę na tym, jakie drogi są wybieranie do tego, by tę upragnioną europejską karierę osiągnąć.
Otóż obserwując moje najbliższe otoczenie coraz częściej widzę, że kluczem do zagranicznej prosperity staje
się kariera naukowa. Dlatego w tym i w kolejnym felietonie zajmę się modelem kariery naukowej w Polsce i w Unii
koncentrując
Europejskiej,
uwagę, jak to zwykle się czyni w felietonach, na pewnych
przypadkach patologicznych,
które nawet jeśli nie są bardzo
liczne, to jednak nie przestają
być szkodliwe.
O modelu kariery naukowej w Polsce dyskutowano
w dniach 17-18 marca 2006
roku w Auli Collegium Novum
UJ, gdzie odbyła się zorganizowana przez KRASP (Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich) debata, podczas której niżej podpisany miał okazję przedstawić opisywane w tym artykule problemy przed licznym audytorium, na które składali się
rektorzy – członkowie KRASP,
przedstawiciele Ministerstwa
Edukacji i Nauki, członkowie
PAN itp. Mój referat był wygłoszony na osobiste zaproszenie Przewodniczącego Rady
Naukowej Konferencji, prof. Franciszka Ziejki, jako drugi
w sesji otwierającej Konferencję, a jego elementy przedstawiam na łamach „Euroregionów”, ponieważ mogą one zainteresować wielu czytelników i zachęcić do dyskusji na tematy mające fundamentalne znaczenie zarówno w kontekście rozwoju polskiej nauki, jak i w kontekście trwającego
od wielu dziesięcioleci bezustannego „drenażu mózgów”.
Polskich mózgów!
Przedstawiając ten artykuł, odwołam się do ogólnych
wartości akademickich i patriotycznych, w mniejszym stopniu natomiast będę się koncentrował na rozwiązaniach organizacyjnych czy różnego rodzaju rozstrzygnięciach praw-

nych dotyczących polskiej nauki, bowiem o tych ostatnich
(na przykład o prawnych rozstrzygnięciach, czy w systemie
awansów naukowych powinna być także habilitacja, czy też
trzeba ją zlikwidować) mówi się w publikatorach stosunkowo dużo, natomiast problemy etosu naukowego (lub jego
braku) najczęściej zamiata się pod dywan. Dodam tylko,
żeby nie sprawiać wrażenia, że się od czegoś dystansuję,
że o uwarunkowaniach prawnych i organizacyjnych kariery
naukowej też trzeba mówić, bo na pewno także one w dużej
mierze determinują decyzje, które podejmują młodzi ludzie,
gdy wybierają dla siebie najwłaściwszą (ich zdaniem) drogę awansu. Jednak chętnych do wypowiadania się na ten
temat zawsze było wielu, bo droga do awansu jest zawsze
rodzajem gry, a wiadomo jak ważna jest znajomość reguł
gry dla wyboru skutecznej strategii.
Jednak czynnikiem, na
który chcę zwrócić uwagę
w tym artykule, są motywacje ludzi, którzy wchodzą na
trudną i często bardzo uciążliwą ścieżkę kariery naukowej,
oczekując, że ich zdolności,
ich praca i ich osiągnięcia zostaną wynagrodzone. Dotyczy
to zwłaszcza ludzi młodych,
którzy nieśmiało i z nadzieją rozpoczynają swoją przygodę z Nauką, próbują odnaleźć się w meandrach awansu naukowego, przeżywają
rozmaite wzloty i upadki –
a przy tym wszystkim patrzą
z nadzieją na nas, na starszych i doświadczonych profesorów, żebyśmy im podpowiedzieli, w jaki sposób powinni kształtować swoje życie.
Uważam, że odmawianie im tej podpowiedzi byłoby niemoralne. Młodzi adepci nauki naprawdę potrzebują wskazówki i rady. Czasem
taka rada doświadczonego
profesora dotyczy spraw bardzo szczegółowych: sposobu
ustawienia eksperymentu, metod rejestracji wyników, sposobu wyciągania wniosków itp. Te rady dotyczące warsztatu naukowego są naukowej młodzieży wręcz niezbędne.
Jednak nasi podopieczni potrzebują także i innych podpowiedzi, dotyczących spraw o bardziej fundamentalnym znaczeniu: W jaki sposób powinni odnosić się do takich czy innych wartości, żeby tego swojego talentu i zapału, z którym
przychodzą, do nauki zwyczajnie nie zmarnowali.
Tu nie wystarczy korytarz wytyczony sztywną ustawą
ani regulamin z całym asortymentem kar i nagród. Jeśli
ktoś lubi mieć życie regulowane ustawowo, to zwiąże swoje
cd. na str.10
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Kariera
naukowa

życie z wojskiem albo policją. Jeśli ktoś poszukuje nagród
to powinien wybrać biznes a nie naukę. Ci nieliczni, którzy
pragną się poświęcić nauce mają zwykle motywacje nawiązujące do trwałych i nieprzemijających wartości. Jeśli więc
chcemy takiego młodego człowieka właściwie ukierunkować, to także powinniśmy się odwołać do wartości, a nie
do prostej techniki „kija i marchewki”. Naukowcem się nie
zostaje w obawie przed kijem ani nie wybiera się tej drogi
życiowej w wyniku dojmującego pożądania marchewki. Tu
działają inne motywacje. Przynajmniej na początku.
Potem jednak młody badacz dostrzega, że nieodłącznym elementem pracy badawczej, której poświęca się
obecnie coraz więcej ludzi, jest kariera naukowa. Stopnie,
tytuły i stanowiska. Awans.
Dla jednych ta konstatacja przechodzi bez jakiegoś zasadniczego wpływy na ich zachowanie. W końcu nie ma
w tym nic niezwykłego, że w nauce się awansuje, bo proces awansowania i uzyskiwania coraz większego prestiżu
zawodowego jest nieodłącznie związany z każdym rodzajem aktywności. Rozsądny asystent, adiunkt czy nawet początkujący profesor odnosi się do problemu awansu ze spokojem i rozwagą. Ten system jest zgodny z akademicką tradycją i w swoich podstawowych zasadach klarowny i uczciwy. Rozbudowany system stopni i tytułów naukowych nie
bierze się z chęci szufladkowania i awansowania ludzi według jakichś arbitralnych czy subiektywnych kryteriów (jak
to miewa miejsce na innych ścieżkach kariery), tylko wyraziście denotuje różnice osiągnięć oraz kwalifikacji poszczególnych jednostek. Przy wszystkich (słusznie wytykanych i krytykowanych) niedoskonałościach i niekonsekwencjach procedur związanych z habilitacją czy profesurą, jest zdecydowanie mniej prawdopodobne, że ktoś zrobi karierę naukową tylko dlatego, że jest synem rektora, niż
w przypadku awansowania w każdej innej firmie lub urzędzie niezliczonych „krewnych i znajomych Królika”. Zatem
w teorii model awansu naukowego powinien być akceptowany i aprobowany przez osoby decydujące się na wybór
drogi życiowej związanej z nauką, ponieważ – powtórzę to
– w swoich podstawowych zasadach klarowny i uczciwy.
Jednak dla wielu pracowników uczelni i instytutów badawczych uświadomienie sobie, że istnieje cały rozbudowany system stopni i tytułów naukowych, a oni są na samym dole tej drabiny, staje się poważnym problemem,
z którym nie potrafią sobie poradzić.
Z czego to się bierze?
Otóż jak już wspomniałem wyżej, kariera, rozwój, sukces, awans są obecne w każdej działalności ludzkiej. Każda organizacja, każda profesja wiąże się zawsze z tym,
że ludzie wchodząc i, terminując w niej jako początkujący adepci, chcą mieć przed sobą jakąś drogę kariery. Chcą
dostrzegać jakieś wyraźnie zarysowane cele, do których
dążąc, będą się realizowali ambicjonalnie i będą się spełniali zawodowo. Model awansu naukowego jest jednak modelem szczególnie złożonym, dlatego że splata się tu w jednym miejscu, jak w ognisku soczewki, wiele sfer motywacyjnych i wiele w związku z tym narosłych emocji.
cd. w najbliższym wydaniu „ER-P”
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POLSKIE SAMORZĄDY
– Chorzów jest miastem położonym w środku aglomeracji katowickiej, z bardzo dobrym układem komunikacyjnym, mam na myśli autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową. Atutami miasta jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku oraz Stadion Śląski. Jakie są osiągnięcia Chorzowa na polu
współpracy z Unią Europejską, korzystania z funduszy pomocowych i strukturalnych, zwłaszcza
w ciągu ostatnich dwóch lat czyli od początku czlonkostwa naszego kraju w UE?
– Chorzów bardzo wcześnie zaczął korzystać z pieniędzy unijnych, bo już w 1996 roku zrealizował projekt inwestycyjny ze środków przedakcesyjnych – fundusz Phare - polegający na adaptacji budynku byłego hotelu robotniczego na
inkubator przedsiębiorczości. Tak wczesne zaznajomienie
się z procedurami rządzącymi środkami unijnymi bardzo pomogło w realizacji kolejnych przedsięwzięć. Na długo przed
akcesją Polski do Unii Europejskiej rozpoczęliśmy przygotowania do absorpcji środków przeznaczonych w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. Na bieżąco śledziliśmy programy operacyjne – polskie dokumenty, które – mówiąc kolokwialnie – wskazują kierunki konsumpcji funduszy unijnych. Szukaliśmy źródeł finansowania zapisanych
w Strategii Miasta projektów. Chodzi tutaj zarówno o projekty
miękkie, jak i inwestycyjne. Fundusze unijne umożliwiły nam
przeprowadzenie projektów, które ze względu na swój wysoki koszt najprawdopodobniej nie zostałyby tak szybko zrealizowane. Dlatego też, kiedy pojawiła się możliwość aplikacji o
fundusze unijne, zgłosiliśmy kilka projektów w postaci wniosków aplikacyjnych i zdecydowana większość z nich została
zaakceptowana do wdrożenia.
Pierwszy wniosek aplikacyjny dotyczył projektu przebudowy skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie i stworzenia tam ronda. Stąd, w naszej wewnętrznej nomenklaturze nazwaliśmy ten projekt:
„Rondo”. Projekt jest zakończony , rozliczony i skontrolowany przez przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola projektu wypadła pozytywnie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

Bezpośrednim efektem tego projektu było udrożnienie
przejazdu na tym odcinku, co zdecydowanie polepszyło komunikację w rejonie – upłynniło ruch przy zjedzie z autostrady A4. Umieszczona na miejscu tablica zgodnie z wymogami UE mówi o współfinansowaniu projektu środkami unijnymi.
– Czy została wydana na ten projekt zaplanowana
kwota ok. 1106000 zł?
– Inwestycja zamknęła się kwotą niższą od założonej we
wniosku. Było to około 800 tys. złotych, w związku z czym
dotacja (procentowo ta sama) kwotowo wyniosła 600 tys.
Obliczenia zawarte we wniosku były właściwe, niższa kwota

W UNII EUROPEJSKIEJ: CHORZÓW
wzięła się z oszczędności przetargowych. Tę inwestycję zakończyliśmy we wrześniu 2005 r.
– Jakie projekty są w trakcie
realizacji?
– W maju 2005 roku rozpoczęła się rewitalizacja terenu poprzemysłowego, gdzie znajdują się dwa akweny – pozostałość
działalności górniczej. Projekt nazywa się: „Rewitalizacja akwenów
poprzemysłowych Amelung” i ma się zakończyć w 2007
roku. Ten zdegradowany teren zostanie przekształcony
w obszar zielony, stanie się miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców, powstaną tu ścieżki rowerowe, place
zabaw dla dzieci, a nawet kaskada napowietrzająca. Dzięki realizacji inwestycji polepszy się jakość zamieszkiwania w tej dzielnicy Chorzowa, co z resztą jest już widoczne – na sąsiednich terenach powstały urokliwe domki jed-
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siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
a także pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Efektem tego projektu, popularnie zwanego Przykryciem Rawy, będzie nie tylko odizolowanie mieszkańców od
kontaktu z otwartym kanałem ściekowym, ale także odzyskanie przestrzeni miasta wokół koryta Rawy. Zrealizowanie tej inwestycji do 2010 roku jest bardzo realne. Pierwsze
prace mają rozpocząć się na początku 2007 roku.
– „Miasto musi posiadać wizję rozwoju z długą perspektywą czasu” - to słowa prezydenta miasta.
– Wizja rozwoju Chorzowa jest określona w „Strategii rozwoju Chorzowa do roku 2020”. Przyjęła ją i reali-

Euro dla Chorzowa
Z MAŁGORZATĄ KERN – zastępcą Skarbnika Miasta Chorzowa – rozmawia Jolanta Pieczka

no i wielorodzinne wybudowane
przez firmę developerską. Zgłoszony przez Chorzów projekt rewitalizacji akwenów i obszaru
przyległego wysoko uplasował się
w rankingu wniosków ze względu na pozytywny wkład w ochronę środowiska naturalnego i przekształcenie obszarów zdegradowanych poprzez nadanie im nowych funkcji. Czy wykorzystamy przyznane przez Unię 9,7
mln zł, okaże się po zakończeniu inwestycji, która jest
także współfinansowana ze środków budżetu państwa
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Kolejna inwestycja – kwotowo największa, bo wynosząca ok.15 159 000 zł – to adaptacja historycznego budynku dawnego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego
Centrum Kultury. Były Teatr Miejski to miejsce bliskie chorzowianom. To tutaj miał siedzibę słynny teatr amatorski
– Reduta Śląska. To tutaj mieszkańcy mogli znaleźć upust
dla realizacji swoich pasji artystycznych. Przeprowadzenie
modernizacji dawnego Teatru Miejskiego – jak mówi prezydent miasta Marek Kopel – ma stanowić nową jakość jeżeli
chodzi o kulturę w mieście, ale także wypełnić zobowiązania
w stosunku do naszych poprzedników, jak również wzmocnić historyczne korzenie miasta, bez których trudno budować przyszłość.
To centrum ma pełnić funkcję związaną z kulturą, ale
ma się tam również mieścić punkt wolontariatu i punkt informacji turystycznej. Na dzień dzisiejszy jest to najdroższy z realizowanych w mieście projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
– Niemałą kwotę pochłonie Projekt Funduszu Spójności pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Chorzowie i Świętochłowicach.
– Przedsięwzięcie ma kosztować 32 950 000 euro,
z czego 70 proc. czyli ok. 22 267 000 finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gmin Chorzowa i Świętochłowic, środków własnych Chorzowsko-Świętochłowickiego Przed-

zuje Rada Miasta od 2000 roku, ale spośród kilkudziesięciu przedsięwzięć przedstawiam kilka o szczególnym, prorozwojowym dla miasta i jego mieszkańców znaczeniu.
Z programów realizowanych przez Urząd Miasta należy wymienić: „Pomoc stypendialną dla chorzowskich studentów” (177 106 zł), „Pomoc stypendialną dla chorzowian kontynuujących naukę na studiach doktoranckich”
(495 540 zł), Chorzowski Punkt Wolontariatu: „Stawiam
na Przyszłość” (64 365 zł). Wiele programów i inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych jest realizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy np.: „Nie jestem outside-

rem”, „Powrót kobiet na rynek pracy”, „Teraz młodzież” czy
„Trzydzieści sześć plus”, który jest przeznaczony dla osób
bezrobotnych powyżej 36 roku życia, nie mających pracy
od 12 do 24 miesięcy.
Powyższe i przyszłe projekty przyczynią się na pewno
do redukcji części zjawisk negatywnych w mieście. Chcemy przywrócić miastu jego serce, a mianowicie rynek miasta, co wiąże się z likwidacją estakady i odrestaurowaniem
rynku miasta. Dążąc do zmiany wizerunku Chorzowa nie
powinniśmy dopuszczać do ruchu tranzytowego przez środek miasta, w tym przez Rynek.
Przedstawione projekty rozwojowe Chorzowa, realizacja których związana jest z dofinansowaniem ze środków
Unii Europejskiej, niezaprzeczalnie podniosą poziom jakości życia w tym mieście i zwiększą jego atrakcyjność na
skalę europejską.
– Dziękuję za rozmowę.

11

nr 52

POLSKIE EUROREGIONY W UE – EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Inni Białorusini...
Z WALENTYNĄ GORBACZ – Dyrektorem Biura Euroregionu Puszcza Białowieska
– rozmawia Antoni Szczęsny

– Euroregion Puszcza Białowieska należy do najmłodszych
w Polsce. Rozciąga się po obu
stronach granicy polsko-białoruskiej, będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Państwo białoruskie nie ma ani w UE, ani w Polsce dobrych notowań. Co
więc legło u podstaw podjęcia współpracy euroregionalnej
z tym właśnie partnerem?
– Białoruś to nie tylko państwo, ale też kilka milionów ludzi, którzy mają zwyczajne ambicje, chcą rozwijać się, a skoro
współpraca z partnerem zza miedzy daje im pewne możliwości,
to zadają sobie pytanie: Dlaczego nie? 25 maja 2002 roku uroczystym podpisaniem umowy zapoczątkowano formalną współpracę społeczności polskiej i białoruskiej żyjącej po obu stronach granicy. To wydarzenie, choć miało charakter oficjalny,
sankcjonowało istniejące już od lat kontakty,
a stworzenie dla nich
podstaw prawnych jest
swego rodzaju gwarancją rozwoju stosunków
polsko-białoruskich na
tym najważniejszym, lokalnym poziomie, na którym ludzie życzliwie ze
sobą rozmawiają, poznają się i uczestniczą
we wspólnych przedsięwzięciach. Dziś i jutro w
naszym Euroregionie są
ściśle związane z Puszczą Białowieską, której
większa część leży na
Białorusi. Między innymi
troska o wspólne dobro,
jakim jest Puszcza wyznacza kierunki rozwoju
Euroregionu i jego cele.
– Co oznaczała dla Euroregionu, a zwłaszcza społeczności zamieszkującej teren jego działania, akcesja Polski do UE?
– Wbrew oczekiwaniom przede wszystkim kłopoty w przekraczaniu granicy. Wprowadzenie wiz komplikuje współpracę,
wydłuża planowanie spotkań. Chcę jednak zaznaczyć, że są
to przeszkody do pokonania i mają wymiar raczej czysto formalny. Białoruski Konsulat w Białymstoku jest bardzo przychylny współpracy euroregionalnej i nie ma problemu z uzyskaniem
wiz wjazdowych do tego kraju. Podobnie rzecz się ma w kierunku przeciwnym. Polskie Konsulaty w Brześciu i w Grodnie mają
tak samo przychylne Białorusinom nastawienie.
– Polskie media przedstawiają Białoruś jako kraj, w którym o demokracji trudno mówić. Tymczasem współpraca
transgraniczna i euroregionalna z samej swej natury zasadzać się musi na demokratycznych, partnerskich relacjach,
w których udział samorządów ma podstawowe znaczenie.
Jak wytłumaczyć te sprzeczności?
– Aby móc zrozumieć istotę relacji polsko-białoruskich należy oddzielić politykę prowadzoną na najwyższych piętrach władzy od tego, co dzieje się na poziomie lokalnym. Wiadomo, że
scentralizowany sposób zarządzania na Białorusi stwarza spore problemy w nawiązywaniu kontaktów transgranicznych, ale
przecież ich nie uniemożliwia, bo one istnieją w dość intensywnym wymiarze. Przewodniczący trzech Rejonowych Komitetów
Wykonawczych – są to odpowiedniki polskich powiatów – aby
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wziąć udział w odbywających się w Hajnówce posiedzeniach
Rady Euroregionu muszą dysponować zezwoleniem, które wydają im białoruskie władze wojewódzkie. Nie ma z tym większych trudności, tym bardziej, że spotykając się nie rozmawiamy o polityce. Respektujemy prawo Białorusinów do ich wyborów. Ci ludzie nie narzekają na swój los, uważają, że żyje im się
dobrze, więc nie naszą rolą jest pouczać, jak żyć. Ten nadmierny dydaktyzm, jaki uprawiany jest w naszym kraju wobec Białorusi może przynieść niekorzystne rezultaty, bo nikt nie lubi, jak
się mu wsadza nos do jego garnka. Nasi partnerzy doskonale
potrafią obserwować jak sobie radzimy, jak planujemy i realizujemy cele rozwoju lokalnego. To spokojni, rozsądni i coraz bardziej otwarci ludzie, którzy dostrzegają i to, że u nas też nie jest
idealnie.
– W czym na co dzień przejawia się współpraca euroregionalna?
– Do tej pory były to
zwyczajne kontakty sąsiedzkie, na które składa się wymiana kulturalna, wzajemne prezentacje zespołów artystycznych, folklorystycznych,
partnerstwo szkół, wymiana młodzieży, poznawanie wspólnego
dziedzictwa kulturowego, kontakty mniejszości narodowych, które mają bardzo istotne znaczenie. Obecnie jednak naszym pragnieniem jest pogłębienie stosunków w kierunku animowania współpracy gospodarczej. To
bardzo trudne zadanie,
ale przykładów takiego
partnerstwa w naszym Euroregionie nie brakuje. Na bazie stacji przeładunkowych przy granicy rozwija się handel, który prowadzą polskie i białoruskie przedsiębiorstwa. W branży drzewnej, która, co zrozumiałe, dominuje na naszym terenie, wiele się zmienia np. nasi przedsiębiorcy, Polacy prowadzą tartak po stronie białoruskiej. Sektor prywatny jest na Białorusi
mały, ale istnieje i rozwija się – więc pole do nawiązywania
partnerstwa otwiera się coraz szerzej. Chcemy w tym pomagać służąc informacją o potrzebach i oczekiwaniach sfery biznesu po obu stronach granicy. W kwietniu ubiegłego roku zostało otwarte w Puszczy Białowieskiej międzynarodowe przejście graniczne Białowieża – Piererow dla ruchu rowerowego i pieszego. Bardzo nam zależy na rozwijaniu turystyki transgranicznej, bo polscy turyści rowerowi przekraczając granicę
wjeżdżają do parku narodowego, który obejmuje całą Puszczę
Białowieską po białoruskiej stronie. To oznacza pewne – malejące zresztą – obostrzenia w ruchu osobowym, ale odwiedzić
ten pomnik przyrody naprawdę warto. Już teraz można przejechać samodzielnie kilkanaście kilometrów puszczą do siedziby Parku i dopiero tam zgłosić swą obecność. To duży postęp.
Trzeba oczywiście mieć wizę. Polacy i Białorusini liczą się
z tym, że jeśli ten ruch będzie większy, to konieczne będzie
uruchomienie punktu wizowego w Hajnówce lub Białowieży.
W tej chwili o wizę – jednokrotna kosztuje 6 dolarów – trzeba
starać się w Białymstoku.
– Jak to jest z tą niechęcią do Białorusi? Czy Polacy
boją się tam podróżować?

POLSKIE EUROREGIONY W UE – EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA
– Ostatnio byłam na Białorusi z grupą polskich właścicieli
biur podróży. Przecierali oczy ze zdumienia na widok porządku
i czystości, jakie tam panują. Z zainteresowaniem pytali gospodarzy o możliwości współpracy. Nie zawsze można polegać na
jednostronnym obrazie tworzonym przez media.
Jednym z naszych celów jako Euroregionu jest niwelowanie
uprzedzeń do Białorusi i Białorusinów, przedstawianie za pomocą m.in. takich wyjazdów pozytywnego wizerunku ludzi i kraju.
– Na jakich zasadach organizacyjnych
opiera się działalność
Euroregionu Puszcza
Białowieska?
– Z polskiej strony tworzy go Stowarzyszenie Samorządów ER
PB, naszymi partnerami są rejony: Swisłocki,
Prużański i Kamieniecki. Po stronie białoruskiej
nie ma biura a wiceprzewodnicząca Rady Euroregionu urzęduje w Mińsku, co akurat ma swoje dobre strony, bo wiele
spraw trzeba załatwiać
na szczeblu centralnym.
– Czy Euroregion aplikował i z jakim skutkiem o unijne
fundusze pomocowe?
– Zarządzaliśmy małymi projektami finansowanymi z programu PHARE edycji 2002 – 5 projektów za 50 tysięcy € i 2003
– za 245 tysięcy €. Obecnie zarządzamy mikroprojektami z INTERREG-u. Starostwo Powiatowe w Hajnówce jest beneficjantem projektu pod nazwą „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”, który również jest finansowany ze
środków UE – także po białoruskiej stronie granicy. Mamy już akceptację Komitetu Sterującego, czekamy tylko na decyzję Rady
Ministrów Białorusi, bo to na tym poziomie zapadają ostateczne rozstrzygnięcia.
– Jak ocenia Pani zaangażowanie polskich samorządów
we współpracę euroregionalną?
– Bardzo pozytywnie. Takie nastawienie wynika z dobrych
dotychczasowych doświadczeń na polu wymiany kulturalnej

i sportowej oraz z poczucia wzajemnej bliskości – a także, coraz częściej, wspólnoty interesów. Doskonale współdziałają i razem ćwiczą strażacy. Ze strony polskiej w działalność euroregionalną zaangażowanych jest 11 samorządów miejskich i gminnych oraz jeden powiatowy. Stawiamy na rozwój współpracy gospodarczej i turystycznej, na promocję naszego pięknego regionu w Europie. Nie ukrywam jednak, że oczekujemy większej inicjatywy ze strony naszych partnerów, bo jak do tej pory to przede
wszystkim my wykazujemy aktywność na tym
polu. Chcielibyśmy, aby
Białorusini określili swoje
plany i nadzieje związane ze współpracą transgraniczną, sami składali wnioski o dofinansowanie własnych projektów, w których to my bylibyśmy partnerami. Pomożemy im w tej pracy.
Będzie to trudne, bo informacji o możliwościach
wynikających np. z programu INTERREG praktycznie tam nie ma.
– Czy jest szansa
na to, by zmienić dość
jednostronny obraz Białorusi w oczach Unii Europejskiej,
by ta zainteresowała się tym krajem nie tylko w kontekście
sankcji dyplomatycznych nakładanych na przedstawicieli
tamtejszych elit władzy?
– Myślę, że tak. Trzeba to jednak robić w sposób wyważony, ostrożnie, tak, by nie zrazić. Jeszcze raz podkreślę: ludzie tam są serdeczni, otwarci i przyjaźnie nastawieni. Nikt
nie protestuje przeciwko przedstawianiu flagi UE i logo Euroregionu, kiedy gościmy u naszych
sąsiadów. Oni są w Euroregionie Puszcza Białowieska, po
prostu są.
– Dziękuję za rozmowę.
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POLSKIE SAMORZĄDY W UNII EUROPEJSKIEJ - KONIN
Pod koniec 2007 roku w Koninie
zostanie oddany do użytku nowy most na
rzece Warcie. Inwestycja ta jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
Samorząd Konina w końcu lat 90-tych
podjął działania, dzięki którym można
byłoby rozpocząć starania o dofinansowanie budowy nowego mostu na rzece Warcie. W tym celu przygotowywano plany
miejscowe zagospodarowania przestrzennego, które zabezpieczały tereny pod
nowy przebieg drogi krajowej nr 25 i przeprawę przez Wartę. Przygotowywano właścicieli gruntów do zbliżającego się definitywnie wykupu. Plany rozwiązywały problem dróg dojazdowych i inwestycji położonych poza pasem drogowym, a związanych z budową drogi. Wtedy można było
rozpocząć prace nad projektem technicznym. Przetarg na jego wykonanie wygrało Biuro Projektowe Transprojekt Gdański.
Umowę podpisano w lutym 2003 roku.
Przygotowanie ,,Stadium Komunikacji’’ z ,,Koncepcją przeprawy przez Wartę’’
i planów miejscowych wykazało konieczność jej budowy i dało pewność właściwej lokalizacji trasy. Tym samym pozwoliło
na rozpoczęcie starań o dofinansowanie
inwestycji ze środków unijnych. Wtedy też
przy udziale potencjalnych beneficjentów
rodził się Sektorowy Program Operacyjny – Transport. Jest on jednym z siedmiu
programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata
2004-2006. Program ten wraz z częścią
transportową strategii dla wykorzystania
Funduszy Spójności, rozwija cele PWW,
określając kierunki, priorytety, działania
i wysokość środków przeznaczonych na
rozwój strefy transportu. Komisja Europejska zaakceptowała SPOT w styczniu
2004 roku. Wtedy starania miasta Konina o pozyskanie dofinansowania nabrały tempa. Ostatecznie 26 kwietnia 2005
roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury Prezydent Kazimierz Pałasz podpisał

Most do Europy

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy most. Wmurowania dokonał min. Kazimierz Pałasz
Prezydent Konina

z ministrem Krzysztofem Opawskim umowę na dofinansowanie ze środków UE
w 75% (42 mln euro) projektu ,,Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg
drogi krajowej nr 25’’. Pozostałe 25% (50
mln zł) będzie to wkład własny miasta.
Po podpisaniu umowy przyszedł czas
na przetargi. Inżynierem Projektu zostało Konsorcjum Setauroute. Umowę podpisano w lipcu 2005 roku. W pół roku
później, po długich przetargowych zmaganiach wyłoniono wykonawcę. Zostało
nim Konsorcjum Hydrobudowa 6, Płockie
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SA
i Warszawskie Przedsiębiorstwo Drogowe
SA umowę z wykonawcą podpisano 12
stycznia 2006 roku. W dwa tygodnie później wykonawca rozpoczął już prace przy
budowie mostu. Zadowolenia z rozpoczęcia budowy nie ukrywają władze miasta.

Pierwsze samochody przejadą nowym mostem pod koniec 2007 roku
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Tym bardziej, że prace prowadzone są
bardzo intensywnie.
– To inwestycja bardzo miastu
potrzebna, zmieniająca jego oblicze i na
wiele lat rozwiązująca problemy komunikacyjne. Na placu budowy trwają prace przy zbrojeniu pierwszej ławy fundamentowej wiaduktu WA 10, na stronie północno-wschodniej. Przebudowana została linia energetyczna i przez cały czas
trwa palowanie. Wcześniej wykonawca wyburzał budynki kolidujące z przebiegiem przeprawy, a także układał drogi dojazdowe.
Konin długo czekał na rozpoczęcie budowy drugiej przeprawy mostowej przez Wartę. Już w planach zagospodarowania miasta sporządzonych
w latach siedemdziesiątych przewidziano konieczność tej inwestycji. To będzie
całkowicie nowy 6,5 kilometrowy odcinek krajowej drogi nr 25. Obwodnica miasta i nowy most przejmą może
nawet 80 procent dotychczasowego
ruchu na trasie południe-północ. Ważne jest to, że obwodnica stworzy dogodny dojazd do nowych terenów inwestycyjnych w rejonie autostrady A2 i północnych dzielnic miasta. Należy podkreślić, że nie byłoby mostu gdyby nie
wejście do UE. Budujemy go na starożytnym szlaku bursztynowym. Połączy
Stary Konin z Nowym. Natomiast droga połączy miasto z autostradą Berlin – Moskwa, a więc można go nazwać
mostem do Europy – mówi Kazimierz
Pałasz Prezydent Miasta Konina.
W dniu 25 kwietnia bieżącego roku
odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod realizacje
projektu. Pierwsze samochody przejadą nowa trasą pod koniec 2007 roku.
Opracowała Elżbieta Miętkiewska

nr 52

TAJNIKI PROMOCJI
Wieże Kościoła Mariackiego, Żuraw przy Motławie, Iglica Targowa, Molo,
Kolumna Zygmunta. Niemal każde z większych miast posiada przynajmniej jeden symbol architektoniczny powszechnie rozpoznawalny w Polsce.
Można wykorzystać go w promocji miasta, regionu czy powiatu. Cóż jednak
ma począć w podobnej sytuacji Zgierz, Kłaj czy Kociałkowa Górka? Zacząć
ab ovo czyli od produktu.
Na początku tworzenia strategii marketingowej miejsca, osoby odpowiedzialne za
promocję powinny odpowiedzieć same sobie na kilka prostych pytań. A dopiero później
zapraszać do współpracy agencje reklamowe. Postąpią wtedy tak, jak robią to przedsiębiorcy. Najpierw sformułują strategię, zbudują produkt, a dopiero później zabiorą się za
jego promocję. Zapytają: „w jakim celu chcemy organizować promocję?” „co?”, i „wobec
kogo”. Kiedy już mamy jasność co do strategii i produktu, dopiero wtedy zabieramy się
za promocję. Pytamy zatem: „jak?”, „gdzie?”,
„kim?” i „za ile?”. Bardziej celowe będzie więc
postrzeganie naszych działań jako marketingu miejsc, a nie samą ich promocję.
Rola parasola
Nie istnieje wyłącznie jedna, spójna marka miejsca. Bardziej adekwatne wydaje mi
się odwołanie do relacji między marką korporacji a brandami produktów. Ważne, aby to

dów. Wzrosną one, jeśli zwiększą się przychody obywateli i firm funkcjonujących na danym terenie. Jeśli zarabiać one będą np. na
wzrastającej liczbie turystów, kontrahentów
handlowych. Łatwo tutaj otrzeć się o niedozwoloną pomoc samorządu wobec podmiotów gospodarczych, naruszających zasadę
zdrowej konkurencji.
Podkreślmy, że zarówno w przypadku
promocji marki miejsca, jak i submarek, postawione cele powinny być mierzalne. Trzeba poszukać narzędzi, które określą jego
stan obecny, pomogą ustalić kierunek i natężenie pożądanych zmian oraz pozwolą przeanalizować stan wizerunku wtedy, kiedy zakończymy działania zmierzające do założonej zmiany.
Miks miejscowy
Władze samorządowe zachowują się tak,
jak by posiadały do dyspozycji nieograniczone budżety promocyjne oraz niezmierzone

sobie uświadomić podczas budowania strategii zachowań aktywnych. Do władz samorządowych należy decyzja, co z ich punktu widzenia jest ważniejsze. Nigdy jednak
nie istnieje marka miasta „sama w sobie”,
abstrakcyjny Kraków, Nowy Jork czy Lądek
Zdrój. Zawsze współtworzą go submarki –
w większym lub mniejszym stopniu. Posunę
się do stwierdzenia, że to tak naprawdę one
decydują w przeważającym stopniu
o złym lub dobrym wizerunku danego miejsca.
Proporcje pomiędzy marką
główną miejsca a podmarkami należałoby ustalić indywidualnie i modyfikować w zależności od potrzeb.
Dostosować je do celów jakie chce
się osiągnąć w określonej sytuacji. W przypadku Łodzi ma miejsce – jak się zdaje – większe przykrycie parasolem marki „korporacyjnej”. Marki „ulicy Piotrkowskiej”
czy „Pałacu Poznańskiego” są
w promocji miasta słabiej akcentowane, niż marka miasta. W przypadku Wrocławia władze poszły
bardziej drogą eksponowania submarek – np. operowych spektakli,
z delikatnym uzupełnieniem marką miasta.
Warto zauważyć, że w przypadku marketingu produktów ważnym celem jest zwiększenie przychodów miasta jako całości – zarówno samorządu, jak i mieszkańców oraz
firm. Najprościej budować strategię produktów należących do miasta: pozyskanie przychodów ze sprzedaży majątku, sprzedaży
usług komunalnych, podatków i opłat lokalnych. I tak jak w przypadku produktów komercyjnych zwiększenie przychodów niekoniecznie wiąże się z uzyskaniem najwyższej
ceny. Większe schody zaczynają się w przypadku pośredniego zwiększenia przycho-

zasoby ludzkie. To błąd, który wywołuje syndrom łapania wielu srok za ogon. W rezultacie zamiast zrealizować może i mniej zamierzonych celów, ale za to skutecznie – cała
para idzie w gwizdek. A wystarczyłoby znaleźć elementy przewagi konkurencyjnej. Jeśli więc pytamy „co promować?”, z podręczników marketingu uśmiecha się Jack Trout, autor maksymy „Wyróżniaj się lub zgiń”.

w ogon, aż zrobimy z niej słonia”. Swoją strategię marketingową budujemy tak, aby w komunikacji maksymalnie uwypuklić cechy naszego produktu. Jeśli tego nie zrobimy, możemy mieć do siebie tyle pretensji, ile szczur
ze znanego branżowego dowcipu – chomik
pytany, dlaczego o nim mówią dobrze, choć
jest tak podobny do krewniaka konstatuje:
„Bo on ma kiepski PR”. Jeśli nie mamy stosownego produktu – stwórzmy go. Przypomnijmy sobie, Anioła Michaela granego przez
Johna Travoltę w filmie „Michael” zatrzymującego się podczas podróży w kolejnych miejscowościach. A to żeby obejrzeć największą
na świecie patelnię, a to największy kłębek
włóczki. Niekoniecznie musimy się porywać
na tworzenie tak absurdalnych akcesoriów.
Świetną „patelnią” jest przecież nagłośniona
wielokulturowość Wrocławia, w gruncie rzeczy wyczarowana z niczego, a „największym
kłębkiem wełny w Polsce” – swoista atmosfera w Łodzi wprost z „Ziemi Obiecanej” .
Dystrybucja
W przypadku dystrybucji naszego produktu mamy do czynienia z podobnym problemem, z jakim spotkała się góra w relacji z Mahometem. Trudno miejsce dostarczyć klientowi. To jego trzeba skłonić, żeby

Marketing miejsc

Skoro ustaliliśmy, że niebagatelny wpływ
na markę miejsca ma wizerunek „miejscowych” produktów, warto poszukać elementów
przewagi konkurencyjnej w świetnie znanym
przecież miksie marketingowym. Zatem produkt-dystrybucja-cena-personel-promocja.
Produkt
Atutem produktu może być sam jego charakter. Rozejrzyjmy się wokół. Być może uda
nam się znaleźć istniejący atut naszego miejsca – zabytek, gwarę, krajobraz, tzw. produkt
regionalny – jak oscypek, śliwowica łącka
czy koronka koniakowska. Wtedy wystarczy
zastosować patent na „dmuchanie myszki

dotarł do danego miejsca. Metoda „na węzeł
autostradowy” jest oczywiście nieczęsto stosowana w naszym kraju. Nic dziwnego, że kolejne polskie miejscowości przegrywają rywalizacje o inwestorów z lepiej pokrytymi infrastrukturą Czechami czy Słowacją. Wybudowanie drogi dojazdowej do uzbrojonego terenu
w krajach bez sensownych autostrad jest słabym pomysłem logistycznym. Podobnie zachęcanie Poznaniaków do odwiedzenia
Łodzi (i vice versa), jeśli podróż pociągiem trwa prawie cztery godziny.
No i dlaczego Wielkopolanie mają
zwiedzać Kazimierz Dolny, jeśli szybciej dojadą do Bratysławy? Dystrybucja to także sprawna komunikacja
miejska, system informacji wizualnej
i dobra dostępność lokalnych atrakcji. W tym muzea i teatry otwarte
wtedy, kiedy mają czas zwiedzający,
a nie wtedy, kiedy jest to na rękę muzealnikom i aktorom. Z drugiej strony, skoro na trudno dostępną górę
Athos w Grecji pchają się tłumy
turystów, może to jest dobry patent dystrybucyjny dla polskich samorządów.
Cena
Jak wykazał m.in. Robert Cialdini – nie
ma ceny za wysokiej lub za niskiej. Jest tylko niedostosowana do oczekiwań nabywcy.
Jedni szukają „Sopotów” z cenami budującymi prestiż turysty. Inni „siedliska” na odludziu, z cenami „jak za starych dobrych czasów”. Jedni inwestorzy skłonni są zainwestować grubszą gotówkę w modernizację Starego Browaru w centrum Poznania. Inni szukają tanich gruntów na peryferiach.
Personel
O wadze właściwego personelu można by rozwodzić się godzinami, opisując cecd. na str. 25
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CHRONIĆ ŚRODOWISKO NATURALNE

Wołanie na pustyni?

Gospodarka i ekologia – to dwie dziedziny, które nie zawsze muszą
zgodnie integrować swoje priorytety. Niestety bywa i tak, że ta pierwsza
podstawia nogę drugiej, nie bacząc na wynikające z tego faktu
konsekwencje. Zysk zaciemnia perspektywę czystego środowiska.
Czy tak musi być? Czy można zharmonizować działanie tych ważnych
sektorów? Ludzie związani z Polską Izbą Ekologii twierdzą, że tak.
Z efektami ich pracy można było zapoznać się na corocznym Walnym
Zgromadzeniu Członków PIE, które odbyło się w kwietniu bieżącego
roku w Katowicach.
W ramach swych statutowych działań PIE zrealizowała w 2005r. szereg
znaczących proekologicznych przedsięwzięć. Wśród nich ważną rolę odgrywały
szkolenia i spotkania konsultacyjne na temat prawnych zasad ochrony środowiska
w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Aby podnieść poziom wiedzy wśród zainteresowanych problematyką ekologii w aglomeracjach wielkoprzemysłowych, PIE wydała czteroczęściowy
cykl informatorów, będących zbiorem informacji na temat wykorzystania dostępnych technologii oraz instrumentów prawnych i finansowych w ochronie środowiska. Natomiast w celu szerzenia proekologicznych postaw wśród przedsiębiorstw
i firm Izba zorganizowała po raz 4 konkurs
o Ekolaury PIE. W trakcie imprezy, odbywającej się pod patronatem Ministra Środowiska, przyznano nagrody i wyróżnienia w dziedzinach związanych z ekologią:
oraz nagrodzono gminy, które najefektywniej działają na rzecz ochrony środowiska.
Innymi znaczącymi działaniami Izby
w minionym roku były: współpraca z gminami polegająca na tworzeniu koncepcji technicznych oraz opracowywaniu dokumentacji w celu pozyskiwania krajowych i unijnych środków pomocowych na
uporządkowanie gospodarki ściekowej.
PIE zorganizowała stoisko zbiorcze na
Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2005 w Poznaniu, a także
współpracowała z Polskim Klubem Ekologicznym – Okręg Górnośląski.
Do szczególnych zadań PIE należało wsłuchiwanie się w głosy przedsiębiorców oraz ekspertów, którym bliskie są
sprawy, dotyczące stworzenia prawa gwarantującego rozwój gospodarczy z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego.
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Izba, współpracując z Ministerstwem Środowiska, przekazywała swe opinie na temat planowanych rozstrzygnięć w dziedzinie ekologii i poszczególnych aktów prawnych. Jednak, zdaniem Jacka Pustelnika,
Przewodniczącego Rady Izby, wpływ PIE
na kształtowanie się prawa ochrony środowiska jest niewystarczający. W ostatnich kilku latach występowały zdarzenia, które z naszego punktu widzenia nie były dobre.
Na przykład zdecydowanie uległo pogorszeniu
prawo w dziedzinie gospodarki wodnej. W starej ustawie, obowiązującej do 2003 roku wymogi prawne były wysokie
i lepiej określone. Niestety w okresie dostosowywania przepisów do wymogów Unii Europejskiej
nastąpiło znaczne ich
osłabienie. Polegało to
między innymi na tym, że
zlikwidowano podziały na klasy czystości
rzek, nie ustanawiając równocześnie żadnych wymogów, które by precyzyjnie określały, do czego można w rzece dopuścić,
odprowadzając ścieki bądź pobierając
z niej wodę. W ten sposób zwiększono zagrożenie przebiegu procesów biologicznych w polskich rzekach.
W trakcie integrowania norm unijnych
z polskimi w dziedzinie ekologii zaistniały
uchybienia, które szczególnie teraz, z perspektywy czasu są widoczne. Dotyczy to na
przykład sprawy oddziaływania na środowisko słonych wód, głównie pochodzenia górniczego. W Europie Zachodniej problem ten
jest prawie w ogóle nie znany, gdyż nie ma
tam tak dużej koncentracji kopalń jak na Górnym
Śląsku. Przed 2003 rokiem istniały unormowania prawne, które wymuszały dążenia do poprawy stanu wód pod względem zasolenia na terenie
południowej Polski. Wprowadzając przepisy unijne,
nie zawierające na ten temat żadnych uregulowań,
wycofano, tak naprawdę,
ochronę wód rzek Wisły
i Odry w górnych ich biegach. Zniesiono różnego rodzaju zachęty, które

powodowały, że górnictwo realizowało ambitne programy, mające nie dopuścić do zasolenia wód w rzekach. Dzisiaj stały się one
nieopłacalne.
Wielu członków Polskiej Izby Ekologii
uważa, że dzisiejsze przepisy prawne regulujące zasady ochrony środowiska, są zbyt
skomplikowane i niekiedy rozbieżne z realiami. Na potwierdzenie swych racji podają miedzy innymi przepis, który wszedł w życie ponad rok temu, mówiący o tym, w jakich
aglomeracjach obowiązuje budowa systemów kanalizacyjnych. Zagadnienie to było
już określone w odpowiedniej ustawie kilka
lat temu. Na jej podstawie wydano rozporządzenia, które wyznaczają obowiązek budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie całej Polski. Tymczasem rozporządzenie, które wyszło kilka lat

później, dopiero precyzuje, jak duże zagęszczenia zabudowań stanowią kryterium celowości ekonomicznej budowy tych systemów
i oczyszczalni. Rezultat jest taki, że wydane wcześniej przepisy zezwalają na budowę szeregu obiektów, które nie powinny zaistnieć w myśl rozporządzeń obowiązujących dzisiaj. Podobna niespójność występuje w przepisach, dotyczących utrzymania porządku w gminach, które w tym roku
wchodzą w życie. Zobowiązują one mieszkańców nie posiadających przydomowych
oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych do wywożenia nieczystości do gminnych oczyszczalni. Problem jednak w tym,
że obiektów tych jeszcze w wielu gminach
nie ma. Są już natomiast określone restrykcje wobec mieszkańców, którzy nie podporządkują się wymaganym rygorom.
Podobnych przykładów jest więcej. Obrazują one niedoskonałości systemu prawnego ochraniającego środowisko naturalne.
Dlatego też ludzie z Polskiej Izby Ekologicznej szykują się do dalszych energicznych
działań, mających na celu chronić środowisko naturalne przed nieroztropnością, interesownością i głupotą. Czy ich głosy okażą
się wołaniem na pustyni? Czas pokaże…

Grzegorz Płonka
Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
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Ludzie, przede
wszystkim ludzie…(2)
Z MARKIEM KINCZYKIEM – członkiem zarządu WYG International Sp. z o.o., liderem
zespołu ekspertów, zarządzającym projektami związanymi z rozwojem zasobów
ludzkich – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Czy mógłby Pan scharakteryzować dotychczasowe osiągnięcia
firmy WYG International Sp. z o.o.?
– Co roku systematycznie wzrasta dynamika działania naszej
firmy. Na przykład – w ostatnim roku osiągnęliśmy obrót finansowy
przekraczający 60 milionów złotych, to znaczy, na taką kwotę opiewały programy, które zostały nam powierzone do realizacji. Jest to,
moim zdaniem, bardzo dobry wynik, świadczący nie tylko o naszej
aktywności na rynku, ale i zaufaniu jakim obdarzają nas klienci. A są
nimi przede wszystkim władze publiczne; klientami prowadzonych
przez nas projektów doradczych byli i są: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwu Skarbu, agencje rządowe odpowiedzialne za wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, przedsiębiorczości czy przeprowadzanie zmian strukturalnych w gospodarce. Jeśli spojrzeć na pole
naszej głównej specjalizacji, czyli duże projekty z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w skali kraju, począwszy od 1999 roku
w poszczególnych latach
uzyskiwaliśmy udział w
tym segmencie rynku od
kilkunastu do nawet 50
procent. Przeszkoliliśmy
prawie 50 tysięcy osób w
skali kraju; odczuwamy
satysfakcję, że udało się
dzięki temu zwiększyć tym
samym potencjał intelektualny uczestników procesów związanych z rozwojem regionalnym.
– W chwili obecnej kończą się możliwości korzystania Polski z programów przedakcesyjnych, z PHARE
i podobnych. Jednak
zaczyna się napływ bardzo dużych pieniędzy
z funduszy strukturalnych. Czy zasady dysponowania nimi są tożsame z tymi, które dotychczas były?
Jakie w związku z tym faktem rozwijają się dla Państwa firmy perspektywy?
– Dysponowanie funduszami strukturalnymi poddane jest trochę innym regułom, uwarunkowanym miedzy innymi przez politykę
regionalną czy decentralizację rozdziału środków. Z dochodzących
wiadomości dotyczących nowego okresu programowania wynika, że
ZPORR ma w bliskiej perspektywie podlegać zasadniczej decentralizacji, nieco inaczej mają być również skomponowane programy sektorowe. Dla naszej firmy są to fakty istotne, aczkolwiek to nie układ
techniczny wdrażania programów w nowym okresie jest najważniejszy. Ważne jest to, że pryncypia, a także zręby prawno-finansowe
funduszy strukturalnych pozostają stałe, dzięki czemu czujemy się
przygotowani kompetencyjnie także do sytuacji, która będzie wynikiem tych zmian. Pewna elastyczność, zdolność reagowania na
zmiany w otoczeniu organizacyjnym lub instytucjonalnym jest w dzisiejszym świecie tak oczywista dla każdej firmy, szczególnie doradczej, że nie warto się nad tym rozwodzić. Swój pogląd w tej mierze
opieram na wierze, iż najważniejsi są ludzie. Dysponujemy bezpośrednio lub też prowadzimy trwałą współpracę ze świetnymi specjalistami posiadającymi ogromną praktykę i zdolności funkcjonowania
w różnych realiach. Jest to kapitał kadrowy znakomicie przygotowany do prowadzenia projektów związanych z rozwojem zasobów ludzkich, (ale też z innymi dziedzinami) nie tylko w kraju, ale i za grani-

cą. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie rozwijania eksportu naszych
usług z zakresu doradztwa i zarządzania projektami do krajów mających wkrótce wstąpić do Unii Europejskiej czyli – Rumunii, Bułgarii,
a także Ukrainy, Chorwacji, Bośni czy Albanii. Główną naszą zaletą dla tamtejszych klientów jest bardzo duże doświadczenie nabyte w okresie transformacji zachodzącej w Polsce w ostatnich latach.
W tym czasie w kraju przechodzącym drogę od realsocjalizmu do
wolnego rynku i demokracji zdobyliśmy unikalną wiedzę dotyczącą
między innymi tworzenia i wdrażania aktów prawnych, przekształceń własnościowych, metodyki szkoleń, współpracy z władzami różnego szczebla.
– Czy uczestniczycie już w realizacji projektów na terenie
wymienionych przez Pana krajów?
– Na razie uczestniczymy w sposób pomocniczy, czyli nie występujemy w roli liderów projektów. Tym niemniej nieodległa już jest
chwila zawierania kontraktów, które będą realizowane pod naszym
bezpośrednim nadzorem.
– Wasza działalność
poza granicami kraju
jest świetną promocją
dla Polski?
– Tak sądzę. Niestety
do tej pory naszemu krajowi stereotypowo przypisywano „eksport” hydraulików, a przecież posiadamy świetnych prawników,
matemaekonomistów,
tyków, informatyków czy
inżynierów. I to oni właśnie szukają i zdobywają wartościowe miejsca
na rynkach pracy „starej”
Unii. W naszych przedsięwzięciach dla pewnej liczby takich specjalistów jest
także miejsce, tym atrakcyjniejsze, że nie wymagające przechodzenia zwykle przykrego okresu adaptacji w charakterze gościa, kogoś obdarzanego jednak ograniczonym zaufaniem i pracującego trochę poniżej swego optymalnego potencjału. Nie ukrywam też nutki patriotycznej dumy związanej ze świadczeniem w tych krajach przez Polaków
usług na wysokim, można rzec, prestiżowym poziomie.
– Coraz częściej w naszym kraju postrzega się Unię Europejska nie tylko jako potencjalne miejsce zarabiania pieniędzy, ale
i gwaranta swobód gospodarczych. Jakie według Pana mogą
z tego faktu płynąć korzyści dla Polski?
– Panujące w Unii Europejskiej zasady wpływają na stabilizację reguł postępowania w różnych dziedzinach naszej gospodarki.
Zwiększa to chęć inwestowania obcego kapitału w Polsce, pomimo dość rozchwianego klimatu politycznego w kraju. Konwergencja
i harmonizacja przepisów prawa krajowego i unijnego także powinna sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości. Choć trudno nie dostrzegać także nasilających się objawów bolączki, jaką jest mały renesans
protekcjonizmu państwowego w niektórych krajach starej piętnastki.
Ma to ewidentnie niekorzystny wpływ na swobodę przepływu towarów, usług i pracy wewnątrz UE. Jest to złe dla rozwoju UE, a szczególnie szkodliwe dla takich krajów jak Polska.
– Czyli Unia Europejska jest swego rodzaju strażnikiem fundamentów gospodarki polskiej przed występującymi w naszym
życiu politycznymi wahnięciami?
cd. na str. 20
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PKE SA ELEKTROWNIA JAWORZNO III – POLSKA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ
– Niedawny „kryzys gazowy” pokazał, co znaczy zależność
od zagranicznych dostaw paliw. Czy podziela Pan opinię, że
polski węgiel i polska energetyka powinny zapewnić krajowi
niezależność dostaw i racjonalizację kosztów produkcji energii
oraz poziom cen do zaakceptowania przez odbiorców? W jaki
sposób to uczynić?
– Podzielam tę opinię w całej rozciągłości. Polska nadal węglem
kamiennym i brunatnym stoi i jeszcze wiele pokoleń rodaków będzie
korzystać z bogactwa, jakim jest ten surowiec. Energetyka powinna opierać swą produkcję na tych surowcach, które są możliwe
do pozyskania w naszych granicach – więc większego wyboru nie
mamy, chociaż nie wyklucza się budowy elektrowni atomowych. Co
do cen, to jest oczywiste, że eksploatacja i przetwarzanie na energię każdego rodzaju surowca, pociąga za sobą koszty i niedogodności związane z koniecznością spełniania wymagań ochrony środowiska. Suma tych kosztów zawarta w cenie energii musi być akceptowalna przez społeczeństwo, co oznacza, że nie tylko cena kilowatogodziny ma znaczenie decydujące. W takim przypadku można by
się zdecydować – przy korzystnych cenach ropy – na przestawienie
energetyki na to właśnie źródło energii. Co jednak zrobić z 30 tysiącami zatrudnionych obecnie w energetyce zawodowej? Co zrobić
z dziesiątkami tysięcy górników pracujących na potrzeby energetyki? Trzeba pamiętać, że te dwie grupy zawodowe – nieliczne w skali 38-milionowego kraju, zapewniają mu dostawę dobra, bez którego nic by nie działało, od żarówek w domach, a na wielkich firmach
skończywszy. Prowadząc takie rozważania wchodzimy w obszar
strategicznych interesów państwa i jego obywateli – a to już domena
świata polityki. Polska energetyka dysponuje instalacjami o stosunkowo wysokim poziomie technicznym i tym samym gwarantuje społeczeństwu efektywny sposób pozyskiwania niezbędnej mu energii
– oczywiście w naszych warunkach ekonomicznych i technicznych.
– W polskiej energetyce moce wytwórcze w dużej części – również w Południowym Koncernie Energetycznym SA
– pochodzą z lat 60 i 70. W najbliższych latach musi nastąpić ich odtworzenie, ponieważ w przeciwnym przypadku pod
koniec tej dekady polskiej gospodarce może zabraknąć krajowej energii elektrycznej. Jaką rolę i miejsce w tym procesie będzie miała do spełnienia Elektrownia Jaworzno III? Co
dla przedsiębiorstwa oznacza przyjęcie kursu na rozbudowę
mocy wytwórczych?
– Elektrownia Jaworzno III (EJ III) jest największą w Południowym Koncernie Energetycznym i oczywiście realizuje jego politykę
inwestycyjną. Mamy swoje plany i są one ściśle związane z poczynaniami innych części składowych Koncernu. Działamy w organizmie skonsolidowanym, bo tylko taki może wygenerować odpowiednie finanse gwarantujące prowadzenie skutecznej polityki rozwojowej. O możliwościach finansowych PKE świadczy kurs na inwestycje, a dowodem na ich realność jest budowa w Elektrowni „Łagisza”
największego na świecie bloku energetycznego opartego o technikę
spalania fluidalnego o mocy 460 MW. Ta metoda zapewnia wystarczający poziom odsiarczania i odazotowania spalin w samym kotle
fluidalnym. Przy zastosowaniu kotłów tradycyjnych takie instalacje
trzeba dobudowywać, co zwiększa koszty inwestycyjne. Wybieramy
więc optymalne rozwiązania. Cała polska energetyka sposobi się
do rozbudowania mocy wytwórczych. W planie rządowym założono
odbudowę mocy rocznie kilku tysięcy megawatów, co jest zadaniem
niezmiernie ambitnym w dzisiejszych realiach. Budować się będzie
także nowe bloki energetyczne. Obecnie Elektrownia Jaworzno III
dysponuje mocą 1535 MW skupioną w pięciu jednostkach po 225
i jednej 220 MW oraz w 2 jednostkach o łącznej mocy 190 MW.
W latach 90. bloki 200 MW podlegały gruntownej modernizacji. Dla
czterech z nich wybudowane zostały już instalacje odsiarczania
spalin, więc czeka nas jeszcze wyposażenie w te urządzenia dwóch
pozostałych jednostek.
– W grudniu bieżącego roku nastąpi pełne otwarcie polskiego rynku energetycznego, co oznacza, że każdy odbiorca energii będzie miał swobodę wyboru jej dostawców. Należy
się spodziewać nasilonej walki konkurencyjnej pomiędzy firmami dystrybucyjnymi. Jak zabezpieczone są w tym kontekście interesy EJ III?
– Nie boimy się konkurencji – wiemy o sobie nawzajem bardzo
dużo. Naszymi konkurentami są elektrownie o technologii zbliżonej
do naszej, o porównywalnych kosztach wytwarzania. Tak więc wiel-

Sztuka dokonyw

Z JOACHIMEM ADAMCZYKIEM – Dyrektorem PKE S
Jacek Bro
kich rewelacji w postaci znaczącego ruchu cen energii na rynku nie
należy się spodziewać. Naturalnie, nas jako producenta interesuje ruch cen w górę, tym bardziej, że takie są trendy w świecie, ale
– mówiąc poważnie i odpowiedzialnie – trzeba się spodziewać tendencji spadkowych. Oceniając rzecz globalnie, trzeba zauważyć, że
dążenie do obniżania kosztów wytwarzania energii też ma swoje
granice. Wytyczają je takie czynniki jak: bezpieczeństwo, konieczność zadbania o rezerwy, ochrona środowiska, ceny paliw energetycznych itd. Musimy też stale troszczyć się o jakość energii elektrycznej, a nie tylko o cenę, która jest do przyjęcia przez konsumentów. Nikt nie kupi energii nie mając pewności, że będzie ona miała
odpowiednie wartości takie jak stałość napięcia czy częstotliwość.
To bardzo ważne dla gospodarki, która podnosi swój poziom technologiczny. W tym łańcuchu ogromną rolę do spełnienia ma właściwa dystrybucja energii, ale to odrębny temat. Czasy lat 80., kiedy
włączenie radzieckiego telewizora (do którego trzeba było dobudowywać autotransformator) powodowało spadek napięcia – to już tylko historia i brzmi jak anegdota, ale przecież i tak bywało. Dziś takie
sytuacje są nie do pomyślenia w gospodarce rynkowej.

– Prywatyzacja jest dla firm szansą pozyskania kapitału
oraz możliwości unowocześnienia technologicznego. Większość projektów prywatyzacyjnych w energetyce będzie
realizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych. Taka
strategia zapewnia swobodny dostęp do rynku energii inwestorom, w tym z sektora finansowego. Prywatyzacja odbędzie się więc na najbardziej przejrzystym, otwartym rynku.
Skarb Państwa, podobnie jak w przypadku grupy BOT, także w odniesieniu do PKE zamierza wprowadzić do publicznego obrotu 25-30 procent akcji koncernu. Tak potężny zastrzyk
środków z pewnością nie ominie EJ III. Czy przygotowani
jesteście do absorpcji tych pieniędzy i na jakie cele zostaną
one skierowane?
– Myślę, że te pieniądze posłużyłyby również rozwojowi największej firmy PKE, jaką jest EJ III. Gdybyśmy dysponowali kilkoma miliardami złotych – można by wybudować nowy blok o mocy

PKE SA ELEKTROWNIA JAWORZNO III – POLSKA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ

wania wyborów

SA–Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie – rozmawia
oszkiewicz
800 MW, który wykorzystywałby węgiel z pobliskich kopalń. EJ
III ma dobre położenie nie tylko w kontekście źródeł pozyskania węgla, ale także dostęp do międzynarodowych sieci przesyłowych. Tak wielka inwestycja oznaczałaby także miejsca pracy
i zajęcie dla hutników, transportowców i innych grup zawodowych
niezbędnych do jej przeprowadzenia. Prywatyzacja ma więc również i społeczny wymiar. Zanim jednak dojdzie do tej wielkiej inwestycji musimy mieć świadomość, że w pierwszej kolejności prywatyzacyjne pieniądze z pierwszej edycji akcji zasilą Skarb Państwa.
– Unia Europejska cierpi na brak zasobów energii pierwotnej: gazu, ropy, węgla. Szansą Polski są duże zasoby węgla,
które trzeba maksymalnie wykorzystywać. Obecnie jednak
sprawność energetyki rzędu 30-36 procent oznacza duże
marnotrawstwo. Uważa się, że współczynnik ten musi przekraczać 45 procent. Jak, według Pana, osiągnąć ten pułap
i na co stawiać w pierwszym rzędzie? Jak pod tym względem
wygląda sytuacja w EJ III?
– Obecna sprawność polskich jednostek wytwarzających
energię elektryczną to 36-38 procent. Trzeba pamiętać, że tech-

nologia wytwarzania energii elektrycznej metodami dostępnymi
na świecie nie przekracza 50 procent. Jeśli więc – ujmując rzecz
umownie – 10 tysięcy ton węgla wjeżdża do elektrowni, to energię wytwarza się z 5 tysięcy ton, reszta to straty wynikające nie
z powodu zaniedbań kierownictwa czy załogi. Te pozostałe 5 tysięcy ton idzie do atmosfery w procesie schładzania, występujących
strat w trakcie przetwarzania, strat termodynamicznych, termicznych i mechanicznych. Tak jest na całym świecie. Mamy trochę
zaległości do odrobienia i odrabiać je będziemy, bo tylko jednostki
o wysokiej sprawności 43-45 procent będą sobie radzić na rynku
energii. Zaniedbania, do jakich dopuszczono w polskiej energetyce w tej materii w ciągu powojennego półwiecza, kiedy to z rachunkiem ekonomicznym rzadko się liczono, do dziś są powodem tego,
że w tej dziedzinie musimy gonić europejską i światową czołówkę. Przy tym, paradoksalnie, w Europie Zachodniej energetyka ma
charakter bardziej planowy niż w Polsce, co tam jej zresztą wycho-

dzi na dobre, bo tak powszechnym
i niezbędnym dobrem trzeba też umieć
rozsądnie gospodarować w skali całej
gospodarki, a więc także przewidywać
i zaspokajać prognozowane potrzeby.
– W Polsce odżyła dyskusja na
temat energetyki jądrowej. Jaka
jest Pańska opinia na ten temat?
– Jestem zwolennikiem polityki
stawiającej na dywersyfikację źródeł energii. Dlatego też uważam,
że wcześniej, czy później nadejdzie
w Polsce czas dla energetyki jądrowej. Trzeba bowiem cały czas
mieć świadomość, że klasyczne źródła energii nie są niewyczerpane, a energetyka jądrowa, mimo kłopotów związanych ze strachem przed nią, a zwłaszcza z zagospodarowaniem odpadów
radioaktywnych, jest bardzo atrakcyjnym wyjściem gwarantującym zaspokojenie naszych potrzeb energetycznych.
– Jakie są najbliższe plany kierownictwa EJ III w dziedzinie ochrony środowiska?
– Bardzo uważnie przyglądamy się ewolucji przepisów w tej
dziedzinie. Już dawno temu Elektrownia Jaworzno III zniknęła
z listy największych trucicieli, ale to nie oznacza, że w tej dziedzinie nie mamy już nic do poprawiania. Tak się złożyło, że mniej
więcej w czasie, kiedy Polska stała się członkiem UE, powstały takie uregulowania jak handel emisjami i limity na emisje. To
oznacza, że obowiązują nas granice emitowania do atmosfery
gazów. Można je jednak przekroczyć dokupując na rynku od tych
jednostek, które produkują poniżej zakładanych mocy wytwórczych. Korzystanie z tego prawa kosztuje, a więc przekłada się
na cenę energii. Jasne jest zatem, że czasem lepiej inwestować w urządzenia zapewniające nieprzekraczanie założonych
dla nas limitów, niż kupować dodatkowe uprawnienia do emisji. To trudne wybory, których dokonuje się po to, aby nie ograniczać produkcji energii, bo można wypaść z rynku. Kupowanie
uprawnień do emisji ponad przyznane limity oznacza też podwyższenie ceny energii nawet o 15-20 procent. Ale samoeliminacja z rynku może nastąpić także w wyniku przeinwestowania
zmierzającego do unikania handlu emisjami. Umiejętność prowadzenia elastycznej polityki ekonomicznej, inwestycyjnej i proekologicznej to dziś podstawowy warunek prowadzenia energetycznego biznesu. W sumie więc dobrze jest budować jednostki o dużej sprawności lub instalacje wspomagające ochronę środowiska – odsiarczanie i odazotowanie spalin. Jak wspomniałem, w EJ III dwa bloki energetyczne czekają na wybudowanie
tego typu urządzeń i to są nasze najbliższe zamierzenia inwestycyjne. Zrobimy to w ciągu najbliższych dwóch lat, a sfinansujemy przedsięwzięcie głównie ze środków własnych – koszty sięgną kilkudziesięciu milionów złotych. Dokończymy też inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową oraz odżużlaniem,
co spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i kolejne
efekty w dziedzinie ochrony środowiska. Obecnie prawie wszystkie nasze stałe odpady są wykorzystywane przez firmy powstałe wokół elektrowni, a produkujące na potrzeby budownictwa.
Praktycznie nie składujemy już żadnych odpadów powstałych
w wyniku produkcji energii.
– Czy prawdziwa jest teza, że etap pierwszy konsolidacji polskiej energetyki, który wzmocnił jej pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym, mamy
już za sobą? Przecież elektrownie skupione w koncernach
i grupach kapitałowych nie muszą już różnicować swej działalności – produkując na przykład wspomniane przez pana
materiały budowlane – by zapewnić sobie szanse przetrwania, niezależnie od koniunktury na rynku energii...
– To trafne spostrzeżenie. Postawiliśmy na silne grupy dysponujące pokaźnymi kapitałami i skupiamy się na podstawowym
przedmiocie naszej działalności. Dążymy przy tym do osiągania jak największej sprawności i efektywności wykorzystania
surowców energetycznych, wytwarzania energii o najlepszych
parametrach, w cenach akceptowanych przez społeczeństwo
i gospodarkę oraz staramy się dbać o to, by prowadzona działalność powodowała jak najmniejsze szkody przyrodzie.
– Dziękuję za rozmowę.
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– Na szczęście tak. Dlatego ważne jest, abyśmy jak najlepiej starali się mądrze dostosować się do sprawdzonego unijnego modelu społeczno-gospodarczego, który, nawiasem mówiąc, bywa dzisiaj
z bezmyślnym automatyzmem w Polsce krytykowany, czasem przez
ludzi boleśnie znoszących proces transformacji, czasem przez osoby krytykujące wszystko z przyzwyczajenia. A jest ich w Polsce niemało. Swoją drogą to ciekawe, że my Polacy z jednej strony często, wręcz nagminnie wyrażamy niezadowolenie z otaczającej rzeczywistości oraz ogólny brak satysfakcji z własnego losu, a z drugiej
– pytana o szczegóły, o konkretne elementy własnego dobrobytu czy
szerzej – dobrego życia. Zdecydowana większość z nas jednoznacznie dostrzega i chwali korzystne postępy. Myślę, że z biegiem naszego integrowania się w ramach Unii obok korzystania z jej dorobku prawno-instytucjonalnego oduczymy się także tego „narzekactwa”; nasze postawy, także nasze słowa będą rzadziej nacechowane
a priori negatywnie. Wierzę, że jeszcze wzrośnie aktywność Polaków, także przedsiębiorczość oraz zapotrzebowanie na autonomię
i wolność w działaniu. Wpłynie to na pewno na wzrost naszego
poczucia wartości i wiary w siebie. Psychologowie już dawno udowodnili, że takim, którzy nie narzekają, lecz myślą i mówią pozytywnie o sobie i swych przedsięwzięciach – więcej się udaje.
– Jakie działania, mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy, dominują dzisiejszą polską politykę regionalną?
– Oczywiście zależy gdzie. I zależy kto nadaje ton dyskusji i stosownym działaniom. Mam jednak wrażenie, że coraz powszechniej
główny w niej nacisk kładzie się na wywołanie pozytywnych zmian
w obszarze infrastruktury społecznej, wspieranej przez rozwój infrastruktury technicznej. Mniej mamy aprobaty dla dyskursu w starym

stylu, przez co rozumiem politykę regionalną opartą na pasywnym
oczekiwaniu na działania rządu lub na koniunkturę, opartą jedynie o
budżet i sferę budżetową. Od pewnego czasu elity biorące udział w
tworzeniu tej polityki prawie zawsze czują potrzebę demonstrowania
postaw aktywnych i otwartych na kooperację z różnymi aktorami regionalnej sceny, co do niedawna wcale nie było takie powszechne ani
oczywiste. Dostrzega się rolę współpracy z inwestorami prywatnymi,
a szerzej – z wszystkimi tymi, którzy z pozycji niezwiązanych ze sferą
publiczną przyczyniają się do modernizacji regionu, a przez to – tworzenia trwałych miejsc pracy. Na szczęście w ten pejzaż wpisują się
– w miejsce budżetowego rozdawnictwa – także programy aktywnego rozwoju społecznego. Dotyczy to zwłaszcza rosnącego zrozumienia wagi stałego podnoszenia poziomu edukacji społeczeństwa i jego
umiejętności poruszania się wśród nowoczesnych środków technicznych i w sferze skomplikowanych relacji socjologicznych dzisiejszego społeczeństwa.
Niestety często nie dostrzegamy i nie doceniamy pozytywnych
przemian, które przecież nastąpiły w tych obszarach, uważamy,
że efekty takich działań przychodzą zbyt wolno. Zapominamy, że
wszystkie zmiany w sferze życia społeczno-gospodarczego z reguły zachodzą wolno i stopniowo. Oczywiście warto być trochę niecierpliwym, krytycznym, bo to stymuluje rozwój; trzeba jednak też czerpać satysfakcję z tego, co już osiągnęliśmy, a przede wszystkim
z faktu kroczenia po ścieżce rozwojowej gwarantowanej przez nasze
uczestnictwo we wspólnotach europejskich.
– Dziękuję za rozmowę.

W UE: ŻYWIEC
LEPIEJ ŻYĆ
POLSKIE SAMORZĄDY

Energią w ciało!
W XXI wieku na całym świecie medycyna alternatywna przeżywa renesans. Wielu protestuje przeciwko niej. Powód jest jeden
– finanse. Przecież jej zwycięstwo byłoby ciosem zawodowym dla
lekarzy, farmaceutów, urzędników z NFOZ. To taki wyścig zbrojeń.
Nie inwestujemy w medycynę naturalną tylko rozkręcamy spiralę leków coraz nowszej generacji, które organizm po pewnym czasie odrzuca lub się na nie uczula. Może warto polubić to co naturalne?
Przedstawiamy jednego z najlepszych śląskich uzdrowicieli, bioenergoterapeutę – Pawła Trembaczowskiego z Świętochłowic.
Znawcy tematu mówią o nim: „fenomen biologiczny”. Ukończył specjalistyczne kursy radiestezji i bioterapii w Niemczech (Erlangen i Norymbergia) oraz w kraju. Ma
tytuł mistrza nadany mu przez katowicki Cech Rzemiosł Różnych. Od 1999 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Cechu Radiestetów i Bioenergoterapeutów przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Znany nie tylko w Europie, ale i wśród Polonii
w USA. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Biologii PAN w Warszawie, potwierdziły specyficzne właściwości jego uzdrawiającej energii.
Od 30 lat leczy nią ludzi. Sam mówi o sobie, że
tylko wspomaga i udrażnia kanały energetyczne,
przez co wpływa na poprawę stanu zdrowia. Z jego
usług korzysta coraz więcej znerwicowanych biznesmenów cierpiących
na choroby krążeniowe, wrzodowe, nerek. Wielu z nich jest po zawałach
serca. Wśród kobiet zajmujących się biznesem dominują nerwice, schorzenia tarczycy i jelit. Bardzo często jego pacjentami są lekarze... którzy
najpierw nie przyznają się do zawodu. Dopiero w rozmowie okazuje się,
że pani jest doktorem nauk medycznych cierpiącą na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zaś wzięty chirurg ma dolegliwości wrzodowe i wątrobowe. Dentyści przeważnie cierpią na choroby kręgosłupa.
Szef sporej firmy budowlanej miał mieć operowaną nerkę (nowotwór i torbiele). Jego syn lekarz – urolog przywiózł go do uzdrowiciela.
Pomógł skutecznie.
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Po uzyskaniu zgody lekarzy często pomaga chorym w szpitalach.
Czasami efekty jego działania graniczą z cudem! Tak można określić
przypadek 56- letniego pana Leszka Kowalczyka, który miał podpajęczynowy wylew mózgu. Przez 10 dni leżał nieprzytomny w szpitalu. Lekarze stracili nadzieję. Rodzina zwróciła się o pomoc do Trembaczowskiego. Dopiero po 4 zabiegu udało mu się wybudzić pacjenta. Z relacji pacjenta : „ Udało się ! Przebudziłem się po 10 dniach. Pierwszego
zabiegu nie pamiętam, po trzecim zrobiło mi się gorąco , piżamę trzeba było zmieniać. Potem od początku uczyłem się wszystkiego, przecież
nie mogłem przedtem poruszać palcami rąk i nóg. Lekarze sporo zrobili
aby mnie uratować, ale bez pomocy bioenergotererapeuty byłbym wrakiem człowieka.
Powszechnie wiadomo, że choroba Crona – Leśniewskiego jest nieuleczalna. A jednak i w takim przypadku – dziewczyna była pacjentką
w szpitalu, leżała tam z otwartą jamą brzuszną
– pomógł. Rany zasklepiły się.
Wyleczył z ziarnicy złośliwej pacjentkę Kliniki
Onkologicznej w Gliwicach. Teraz, gdy przyjeżdża
tam na kontrolę, mówią o niej : zjawa się pokazała!
Ma sporo przypadków pomocy w wypadkach określonych jako ... beznadziejne.
Można powiedzieć tak: na 100 przypadków
chorych osób udało mu się pomóc w 60 czy 70. To
bardzo dużo! Przechowuje w domu całe archiwum,
tomy badań, diagnoz lekarskich. Współpracuje
z lekarzami i wymaga od pacjentów by byli pod ich
kontrolą. Jego największe marzenie ? Aby naturoterapia przestała być postrzegana jako cud, a uzdrowiciele stale współpracowali z lekarzami.
Paweł Trambaczowski ma bardzo duży zasób wiedzy z zakresu medycyny konwencjonalnej, naturalnej, bioenergoterapii, magnesoterapii.
Badania specjalistyczne m.innymi w Amerykańskim Stowarzyszeniu Biocenotycznym przy Uniwersytecie w Chicago i Tuscon potwierdziły jego
właściwości m. innymi dużą moc magnetyczną rąk.
Specjalizuje się w kamicy żółciowej i nerkowej , chorobach układu
krążenia, tarczycy, nerwicach, schorzeniach ginekologicznych.
Przyjmuje w Świętochłowicach, telefon: (032) 245-46-73 oraz w środy
i piątki w Katowicach, (0-32) 25-7—839.
Urszula Węgrzyk

PO 2 LATACH W UE: AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O. W GLIWICACH
– Jedną z pierwszoplanowych ról
w powstałym niedawno Górnośląskim
Związku Metropolitalnym pełnią Gliwice. Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz jest wśród wąskiej grupy inicjatorów tego przedsięwzięcia, którego celem
finalnym ma być stworzenie – nie bójmy
się tego określenia – supermiasta złożonego z kilkunastu organizmów miejskich
składających się na aglomerację katowicką. Jak postrzega Pan przyszłość Gliwic z tego właśnie punktu widzenia i to
w aspekcie zakresu działań Agencji, którą Pan kieruje?
– Związek Metropolitalny jest budowany
na zasadach demokratycznych, przystępuje się do niego dobrowolnie i obowiązywać
w nim mają relacje partnerstwa a nie hierarchii, co oznacza, że nie będzie mowy o dominacji jednego organizmu miejskiego nad
innymi. Wynika z tego, że każde miasto, tak-

le. Miasto postrzega tereny poprzemysłowe
jako atut a nie kłopot, tym bardziej, że jego
położenie przy wjeździe do aglomeracji od
strony zachodniej autostradą A-4 przykuwa
uwagę licznych potencjalnych inwestorów.
Wchodząc do Związku Metropolitalnego stawiamy na solidarność, a więc na działanie
we wspólnym interesie wszystkich mieszkańców konurbacji śląskiej. Uważam, że
przyjęcie takiego sposobu myślenia jest naszym wielkim sukcesem, mimo, że z punktu widzenia wąsko pojmowanych interesów
lokalnych społeczności może to wyglądać
mało zachęcająco. Początkowo ludzie mogą
sobie zadawać pytanie dlaczego dana inwestycja znalazła lokalizację w sąsiednim mieście, a nie na ich terenie. Związek przyjął
jednak kurs na zrównoważony rozwój całej aglomeracji. To między innymi dlatego Agencja Rozwoju Lokalnego w Gliwicach uczestniczy w wielu programach pilo-
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w Częstochowie i Bielsku-Białej to
są inne światy,
inne potrzeby,
inne pomysły.
Wróć–
my do terenu działania
Istagencji.
nieje bardzo
interesujący
projekt pod nazwą „Nowe Gliwice”. Jakie
są jego zasadnicze założenia?
– To inicjatywa samorządu Gliwic,
a Agencja Rozwoju Lokalnego włączyła się
w jej organizację i przeprowadzenie. Uważam, że pojawienie się samorządowej troski
o rozwój gospodarczy miasta jest godne najwyższego uznania. To wcale jeszcze nie tak
powszechne podejście, ale na szczęście co-

Współpraca – koordynacja – partnerstwo
Z ANDRZEJEM SZYMBORSKIM – Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach
– rozmawia Jacek Broszkiewicz

że Gliwice, w tym procesie integracyjnym będzie
miało prawo realizowania własnych, choć skoordynowanych z poczynaniami miast ościennych, wizji i planów rozwojowych. Interakcja pomiędzy tak blisko położonymi siebie dużymi,
bo około 200-tysięcznymi miastami – istnieje
prawie od zawsze, pora
więc, by skuteczniej wykorzystywać ten ogromny potencjał do działań, które mogą mieszkańcom przysporzyć więcej wartości dodanej niż poczynania obarczone dozą wąsko
pojętego partykularyzmu. Niewątpliwie Katowice i Gliwice będą wiodącymi ośrodkami naukowymi, jako centra uniwersyteckie
i politechniczne, ale i inne miasta rozbudowują u siebie palcówki szkolnictwa wyższego. Plany, o których mówimy, mają wspólną
cechę – powstają wokół potencjału naukowego tej 4-milionowej aglomeracji, koncentrują się na nowoczesnych technologiach,
innowacjach, dążeniu do jak najwyższych
standardów cywilizacyjnych we wszystkich
dziedzinach życia.
– Doliny Krzemowej chyba jednak tak
szybko tutaj nie ma się co spodziewać?
– Nie podoba mi się tak sformułowane pytanie, bo dostrzegam ironię zaprawioną niewiarą w nasze możliwości. To oczywiste, że musimy się uporać z zagospodarowaniem ogromnej ilości obszarów poprzemysłowych, zdegradowanych, wymagających ogromnych nakładów na rewitalizację. Ale robimy to w aglomeracji już od kilkunastu lat. Z powodzeniem. Gliwice są tego
najlepszym przykładem, bo to tutaj właśnie
ulokowało się na terenach części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiele
ważnych inwestycji z fabryką Opla na cze-

tażowych służących tej idei. Tworzymy Sieć
Efektywnej Komercjalizacji Technologii, powstają inkubatory przedsiębiorczości, parki
technologiczne. Nareszcie materializuje się
od zawsze palący postulat ścisłego związku nauki z gospodarką. Sieć Komercjalizacji
i inkubatory technologiczne, które na razie
opierają się na współpracy takich instytucji
jak Agencja, mają pełnić funkcję swoistej pajęczyny, łapiącej inwestorów. Ktokolwiek ich
złapie, to złapie ich dla aglomeracji, regionu,
nie dla siebie. To zasadnicza zmiana w dotychczas obowiązującej filozofii.
– Czy można zaryzykować tezę, że to
dwa lata w Unii Europejskiej spowodowały tę rewolucję w mentalności?
– Trzeba ją wręcz głosić. Uważam, że
umocniła się tożsamość i świadomość regionalna. Gliwiczanie już nie robią tragedii
z faktu, że Centrum Obliczeniowe Poczty
Polskiej ulokowało się w Zabrzu, podobnie
jak katowiczanie nie rozpaczają, że nie udało im się pozyskać Opla. Zresztą, jak ma być
inaczej skoro masa ludzi pracuje w sąsiednich miastach i często poczuwa się niejako
do podwójnego obywatelstwa.
– Czy można jednak mówić o świadomości wojewódzkiej, która niekoniecznie
jest tożsama z regionalną?
– Nie sądzę. To, co robią koledzy

raz częstsze w kraju. To
wychodzenie poza ramy
ustaw o samorządzie
koncenterytorialnym
truje się na animowaniu
– oczywiście w ramach
prawa – życia i rozwoju
gospodarczego. Przedsięwzięcie „Nowe Gliwice” polega na rewitalizacji zdegradowanego
terenu po byłej kopalni,
a jego koszt to 9,51 miliona € pozyskanych przez
Miasto Gliwice z Unii Europejskiej oraz 4,5 miliona € wyasygnowanych z własnego budżetu. Rzecz polega
nie tylko na gruntownym (pozostaną w zasadzie tylko fasady) wyremontowaniu ponad 100-letnich obiektów pokopalnianych
– przykładów pięknej architektury technicznej, ale przede wszystkim na tym, by one
żyły. Powstanie tam, częściowo już w tym
roku, Centrum Biznesowo-Edukacyjne, siedzibę znajdzie tu założona przez Agencję
w ubiegłym roku Gliwicka Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości. Niestety, nie wszystko
idzie zgodnie z planem, bo materia trochę
pokrzyżowała nam plany. Podłoże, na którym stoi zabytkowy budynek kopalnianej cechowni, jest nasycone wodami gruntowymi.
Kwestie techniczne i konieczność modyfikacji projektu są przyczyną poślizgu w realizacji tego obiektu. W momencie zatwierdzenia dokumentów przez UE nie można w nich
zmienić nawet przecinka. Tymczasem pojawiły się trudności techniczne, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. W rezultacie termin ukończenia robót – 18 miesięcy oraz zamknięcia finansowego stał się bardzo trudny
do dotrzymania. Tak, więc na samym starcie
sytuacja nie była komfortowa. Nasze prośby o wydłużenie terminu rozliczenia wsparte raportami i ekspertyzami naukowców utycd.na str. 22
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kały na krajowych – ministerialnych szczeblach decyzyjnych. Wreszcie na początku maja otrzymaliśmy informację, że nasze
argumenty zostały uznane przez wszystkie poziomy: wojewodę, Władzę Wdrażającą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwo Polityki Regionalnej oraz UKIE, które bardzo nam poszły
na rękę. Na dziś wygląda to tak, że jesteśmy wszyscy w jednej drużynie i piłka jest po
stronie UE, która też nie jest bez grzechu, bo
jej procedury można było znacznie skrócić.
Pomimo trudności, na które napotykamy, realizacja kontraktu przebiega poprawnie, co
pozwala przypuszczać, że następne opóźnienia nie powinny mieć miejsca.
– Czy obserwuje Pan zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorców
„Nowymi Gliwicami”, czy będą się tam
lokować i czym ich do tego zachęcacie?
– Wyznajemy zasadę, że prawo do korzystania z preferencji, jakie oferuje usadowienie się w parku technologicznym czy inkubatorze mają nie tylko ci, których ambicje
sięgają wspomnianego przez Pana poziomu
doliny Krzemowej, ale i ci, którzy operują na
poziomie średnich standardów. Technologiami XXI wieku będzie za dwa lata zajmować
się Technopark przy Politechnice Śląskiej.
W obiektach „Nowych Gliwic” przedsiębiorcy
będą mieli różnorakie wsparcie, począwszy
od doradztwa, jak założyć firmę, prowadzić
ją, korzystać z informacji prawnych. Czynsze będą niższe niż na rynku. O możliwości
ulokowania się tam pytają duże firmy, bo to
jest dobry adres: są parkingi, dobre skomunikowanie z autostradą. Zmieszczą się i duzi
i mali. Pozyskiwać ich chcemy poprzez pajęczynę tworzoną przez Śląskie Konsorcjum
Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości, do którego należy Agencja Rozwoju
Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach.

– Czy, Pańskim zdaniem, istnieje potrzeba instytucjonalizowania działań pobudzających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości złaszcza w kierunkach innowacyjnych i wysokich technologii?
– Myślę, że tak, bo wówczas sfera biznesu ma do czynienia z poważnym partnerem. Ten pogląd ma, jak sadzę, odniesienie do idei przyświecającej Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu. Chodzi bowiem o dobrą koordynację wszelkich poczynań służących szybkiemu i zrównoważonemu rozwojowi aglomeracji śląskiej i całego
regionu. Do zinstytucjonalizowania na poziomie przedsięwzięć wspierających rozwój
przedsiębiorczości na pewno dojdzie. Nie

możemy się też zamykać w ciasnych granicach aglomeracji. Bardzo blisko Gliwic
jest duży ośrodek przemysłowy w Kędzierzynie-Koźlu, który należy do województwa
opolskiego, ale ciąży ku Górnemu Śląskowi.
Trzeba więc i tam wysunąć mackę pajęczyny, by na przykład Zakłady Azotowe sprzedawały swe wyroby na Śląsku, a nie musiały
szukać daleko kontrahentów.
– Czy polityka przeszkadza w działaniach mających na celu konsolidację wysiłków prorozwojowych?
– Niekiedy tak, zwłaszcza na szczeblu
lokalnym, gdzie politycy najniższego poziomu próbują zbić kapitał na miejscowym szowinizmie. W konfrontacji z potrzebami lu-

dzi, gospodarki, pieniędzmi, które tutaj są
i powszechnym parciem dla robienia interesów, ksenofobia i wygrywanie lokalnych
animozji są skazane na porażkę. Koordynacja, współpraca i partnerstwo są nieuniknione. Na przykład tak duża instytucja jak Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA, która sama posiada kilka parków technologicznych, stawia nie na dominację a na współpracę i partnerstwo z mniejszymi podmiotami zajmującymi się podobnym obszarem działalności. Nie ma mowy
o podziale rynku i konkurencji. Jest za to
świadomość korzyści płynących ze współdziałania. To dobrze rokujące tendencje.
– Czy w czasach, kiedy propaguje się
ideę budowy silnego państwa, orędownicy
zasady, w myśl której państwo jest bogate
zamożnością obywateli, a ta jest możliwa
dzięki oddolnym, organicznym inicjatywom,
będą mieli wystarczającą siłę przebicia?
– Myślę, że mówimy o pewnej masie
krytycznej, która musiałaby się pojawić, by
wystąpiło realne zagrożenie dla Rzeczpospolitej Samorządnej. Gdyby doszło do pozbawiania kompetencji i atomizacji działań
samorządowych i instytucji wsparcia okołobiznesowego, wówczas skłonności do ręcznego sterowania mogłyby mieć szanse zastosowania. Dzisiaj nie widzę takiego niebezpieczeństwa, zresztą nie sądzę, by elity
władzy były zainteresowane takim obrotem
rzeczy, bo trzeba by w Polsce przewrócić do
góry nogami cały porządek prawny. Nie wyobrażam sobie, by – w przypadku aglomeracji śląskiej – można było zlekceważyć interes kilku milionów ludzi. To oznaczałoby polityczne samobójstwo. Jestem więc spokojny o przyszłość rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce i o przyszłość, która będzie
spoczywała w naszych dłoniach: samorządów wyposażonych w szerokie kompetencje
także w animowaniu rozwoju gospodarczego, nie obawiających się zawiązywania partnerstw publiczno-prywatnych oraz w rękach
organizacji pozarządowych, które przyspieszać będą nasz marsz do przodu.
– Dziękuję za rozmowę.
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Z BOGUSŁAWEM HOLEKSĄ – Prezesem Zarządu Górnośląskiej Agencji Przekształceń
Przedsiębiorstw SA w Katowicach – rozmawia Antoni Szczęsny
– Województwo Śląskie to region specyficzny, szczególnie
w warstwie społecznej dotknięty
skutkami transformacji gospodarczej. Ogromnym zadaniem była
i jeszcze częściowo jest restrukturyzacja przemysłu ciężkiego. Jaką rolę w tym procesie odegrała i nadal pełni Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw?
– Działalność Agencji, która zapoczątkowana została przed
11 laty, w pierwszym okresie istotnie była nakierowana na wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych. To był jej cel strategiczny. Nadal go realizujemy, bo w regionie pozostało jeszcze kilkadziesiąt firm państwowych, wobec których prędzej czy później zostaną zastosowane metody służące ich przekształceniom, zmianie formy własności lub nawet likwidacji. Ale ten obszar działalności w wyniku procesów restrukturyzacji powoli się wyczerpuje.
Dlatego od kilku lat zmieniamy kurs w kierunku wspierania konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
tak, by były one w stanie konkurować na rynkach globalnych – europejskich i światowych.
W nazwie Agencji słowo: „przekształceń” ma
obecnie znaczenie raczej
charakteryzujące nasze
dążenie do podnoszenia jakości, konkurencyjności samych przedsiębiorstw. Na realizację tego zadania musimy jednak wygenerować
środki, które pochodzą
m.in. z kończących się
procesów restrukturyzacyjnych. Aby nie być gołosłownym podam przykład jednego z takich działań. Rybnicki Inkubator Technologiczny
(RIT) powstał na mocy porozumienia z dnia 3 stycznia 2005 r. sygnowanego przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach, Gminę Rybnik oraz Politechnikę Śląską
w Gliwicach (Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku). W realizację projektu zaangażowana jest również Izba PrzemysłowoHandlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Projekt utworzenia Inkubatora jest związany z modernizacją istniejącego majątku oraz rozbudową infrastruktury po upadłym Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego PEBEROW SA w Rybniku. Misją Rybnickiego Inkubatora Technologicznego jest przyciągnięcie inwestorów innowacyjnych branż oraz tworzenie nowych
miejsc pracy poprzez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafiliśmy tak zrestrukturyzować powierzony nam majątek po upadłej
firmie, że pozyskaliśmy kwoty, które nie tylko wystarczyły na zawiązanie współpracy owocującej powstaniem Inkubatora Technologicznego, ale wsparły także inne nasze przedsięwzięcia takie jak budowa Parków Przemysłowych: Żorskiego i Bytomskiego. Powstaje 26 tysięcy metrów kwadratowych do wykorzystania na działalność produkcyjną i usługową. Opłaty dzierżawne dla
firm, które się tam znajdą są niższe niż na rynku nieruchomości.
Budujemy więc wylęgarnię dobrych firm, które mogą korzystać
z naszego doradztwa. Chętni już się zgłaszają. Zasilony także został Fundusz Pożyczkowy Agencji, który służy małym i średnim
przedsiębiorcom do zwiększania ich możliwości inwestycyjnych,
a tym samym zdolności konkurencyjnej.

– Rozmawiamy w dwa lata po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. Co ten czas oznaczał dla GAPP SA w tym właśnie kontekście?
– Myślę, że nie zmarnowaliśmy tego czasu, ani możliwości płynących z członkostwa w UE. Na różnego rodzaju projekty pozyskaliśmy z funduszy strukturalnych UE około 60 milionów
złotych, które w lwiej części zasiliły tworzenie parków technologicznych. Ta kwota trzykrotnie przewyższa kapitał własny Agencji. Prowadzimy szeroką działalność szkoleniową, koncentrujemy się zwłaszcza na doskonaleniu systemów jakości. Współpracujemy z ok. 300 firmami. Jedne podnoszą u nas kwalifikacje
swych pracowników, inne korzystają z pożyczek lub zwiększają swój potencjał innowacyjny, bowiem oferujemy im szeroki dostęp do informacji na ten temat. Dynamiczny rozwój Agencji jest,
jak sądzę powodem, dla którego prowadzimy kilka projektów regionalnych, ale najważniejsze jest to, że GAPP SA pełni rolę lidera w Jednostce Zarządzającej Regionalną Strategią Innowacji wdrażanej przez Zarząd Województwa Śląskiego. Agencja
tworzy struktury obsługi
małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie
tworzenia międzynarodowej (IRC), krajowej
i regionalnej sieci transferu technologii i innowacji.
– Co to oznacza dla przeciętnego
przedsiębiorcy?
– Możliwość bezuzyskiwania
płatnego
informacji o dostępnych
technologiach. System upowszechnienia
wiedzy o nich tworzymy obecnie w regionie.
IRC istnieje od wielu lat
– na świecie jest 260 ośrodków, do których przedsiębiorcy kierują konkretne zapytania i uzyskują informacje służące pozyskaniu
nowych technologii dla firm. Po raz kolejny potwierdza się teza,
że najcenniejszym obecnie towarem jest właśnie informacja. Dotarcie do niej i wykorzystanie jest częstym warunkiem sine qua
non sukcesu firmy na rynku a na pewno pozytywnych perspektyw w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
– Czy przedsiębiorcy w swej masie – mówimy przecież
o kilkuset tysiącach firm – wiedzą o możliwościach jakie
oferuje im budowany obecnie system wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości?
– Niestety, wielu nie ma o tym pojęcia. I to jest nasze największe wyzwanie. Występuje jednak o wiele poważniejsza
trudność. Nie jest tajemnicą słabość kapitałowa polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP. Oceniam, że na wsparcie inwestycyjne potrzeba od 15 do 20 razy większych pieniędzy niż te środki, którymi dysponujemy w skali kraju w okresie
2004-2006. Jest ich około 1 miliard 300 milionów. Wyrażam pogląd, że gospodarka powinna być obszarem najsilniej wspieranym przez fundusze strukturalne UE. Moim zdaniem zbyt dużo
pieniędzy kierowanych jest – jeśli chodzi o proporcje – na szkolenia i doradztwo, a zbyt mało na konkretne wsparcie inwestycyjne przede wszystkim na projekty modernizacji przedsiębiorstw.
W województwie śląskim na ten cel przeznacza się około 6-8
procent środków Regionalnego Programu Operacyjnego, podczas gdy minimalne potrzeby, to przynajmniej 20 procent. Są
cd. na str. 24
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w Polsce regiony, które na tę najbardziej kreatywną formę
wsparcia kierują aż 30 procent środków pozyskiwanych z UE.
W mojej ocenie nie ulega wątpliwości, że w województwie śląskim pożądane są znaczące przesunięcia w tym względzie.
– GAPP SA sama jest adresatem tych pieniędzy...
– Tak. Te właśnie środki znakomicie wzmocniły siłę struktur wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, do których należy
zaliczyć GAPP S.A. Ale, by sektor MŚP w regionie efektywnie wykorzystały znaczny zastrzyk finansowy z UE, skutecznie funkcjonować musi cały system nowego rodzaju usług na
rzecz rozwoju przedsiebiorczości. W Lombardii na wsparcie
inwestycyjne i rozwojowe przedsiębiorstw przeznacza się aż
1 miliard 200 milionów € z UE oraz środków krajowych i regionalnych, w mniejszej belgijskiej Limburgii – 300 milionów. Na
Śląsku jeszcze kilka lat temu na ten cel było ledwie kilka milionów złotych, dziś są to kwoty rzędu 150-200 milionów złotych. To ciągle jeszcze stanowczo za mało. Śląska przedsiębiorczość by sprostać konkurencji potrzebuje rocznie co najmniej 300 milionów €. Wtedy pojawi się możliwość na wyrównanie szans z tzw. „15” starej Europy. Dziś w Funduszu Pożyczkowym Agencji jest 15 milionów złotych, ale za dwa lata
będzie to już około 50 milionów. Rosną środki na wykorzystanie kapitału ludzkiego z Europejskiejgo Funduszu Społecznego. W skali kraju w latach 2007-2013 będzie to 8,1 miliarda €.
Jednocześnie na program Operacyjny Konkurencyjność-Gospodarka przenacza się w tym samym czasie tylko 7 miliardów
€. Te proporcje są złe. Trzeba więcej przeznaczać na inwestycje, wysokie technologie i tworzenie klimatu innowacyjnego.
O tym ile i na co przeznaczać, decydują struktury krajowe i chociaż Unia domaga się kierowania dużych pieniędzy na rozwój
zasobów ludzkich, na aktywną walkę z bezrobociem, to jednak uważam, że najbardziej rozsądną i długofalową perspektywą jest przeznaczanie większego strumienia pieniędzy unijnych na poprawianie możliwości gospodarki, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno rząd, jak i zarządy województw mają możliwość dokonywania takich przetasowań. Porównajmy dwie sytuacje. Przedsiębiorstwo otrzy-

muje ok. 40 procent wsparcia na swe cele inwestycyjne i z reguły doskonale je spożytkowuje, dokładając swoich 60 procent
środków. Struktury publiczne na inwestycje o takim charakterze, a więc infrastrukturalne (wodociągi, drogi, kanalizacja,
oczyszczalnie ścieków itp.) dostają wsparcie sięgające 80-85
procent, co znacznie zmniejsza „koło zamachowe” gospodarki. Gdyby przesunąć akcenty w kierunku polepszania pozycji
przedsiębiorstw – wówczas zyskalibyśmy jeszcze jeden jakże
istotny czynnik nakręcający koniunkturę gospodarczą.
– Wspomniał Pan, że GAPP SA jest znaczącym ogniwem w łańcuchu otoczenia okołobiznesowego działającego na rzecz rozwoju przedsiębiorstw. Czy ten front
jest na tyle silny i sprawny, by zapewnić rzeczywiście
istotną pomoc przedsiębiorcom w dziedzinach, o których Pan mówi?
– GAPP SA wraz z 20-ma instytucjami był inicjatorem pomysłu utworzenia Śląskiego Konsorcjum Instytucji Wsparcia
Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest ich w regionie kilkadziesiąt,
działały w osamotnieniu i do tej pory nie było praktycznie żadnej koordynacji pomiędzy nimi. Konsorcjum jest ciałem nieformalnym, a przynależność do niego jest dobrowolna. Obowiązują zasady partnerstwa, a nie hierarchii czy zależności. To
jest platforma uzgadniania warunków organizacyjnych wsparcia dla tych przedsiębiorstw, które obrały kurs na innowacje
i podnoszenie swych zdolności konkurencyjnych. Już obecnie
26 procent środków krajowych przeznaczanych na pomoc dla
gospodarki w regionie jest kierowana na tworzenie parków
przemysłowych i technologicznych. Wszyscy uczestnicy konsorcjum – są to z reguły agencje rozwoju regionalnego i lokalnego – przyjęli kurs na podwyższanie poziomu innowacyjności gospodarki, a przez to na osiąganie lepszej jakości życia
i efektywności gospodarowania. W województwie mamy
obecnie aż 210 tysięcy studentów i to oni są i będą adresatami naszych działań oraz pomocy. W nich widzimy przyszłość,
w ich aktywności, kreatywności, odwadze i umiejętnościach
poruszania się po współczesnym rynku globalnym. Działamy na rzacz totalnej zmiany stereotypu Śląska i Zagłębia. To będzie region nowoczesny, kreatywny i inowacyjny,
w którym żyją i pracują wykształceni i otwarci na świat ludzie.
Europejczycy.
– Dziękuję za rozmowę.
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Przekuwając teorię w praktykę
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Chcąc określić główny cel w dotychczasowej działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, należy użyć słowa „inwestycje” – powiedział Piotr Wojaczek w trakcie konferencji prasowej, podsumowującej dziesięcioletnie funkcjonowanie tej instytucji. Wypowiedź szefa Strefy znajduje potwierdzenie w faktach
– efektem realizacji strategii marketingowej KSSE jest pozyskanie
129 podmiotów gospodarczych, które zainwestowały łącznie 8 miliardów złotych, dając, co najważniejsze, pracę blisko 24000 osób.
Jak zmniejszyć bezrobocie, będące
przyczyną nie tylko zubożenia materialnego, ale i duchowego społeczeństwa?
W jaki sposób zatrzymać emigrację „za
chlebem” wykształconych kadr pracowniczych? Odpowiedzi na tego typu pytania szukają politycy, socjolodzy i duchowni, często pozostając w sferze teorii, nie
przekuwającej się w działanie. Gdy weźmie się pod uwagę skuteczność rozwiązywania problemów, związanych z brakiem
miejsc pracy, a co za tym idzie ze zmniejszaniem biedy w Polsce, osiągnięcia KSSE są wyraziste i skuteczne. Podmiot ten podzielony na 4 podstrefy: gliwicką, jastrzębsko-żorską, sosnowiecko-dąbrowską i tyską, zajmuje 1156 ha i obejmuje ponad 35 różnych obszarów w 19 gminach. Na terenie Strefy rozlokowały
się duże, średnie i małe przedsiębiorstwa zagraniczne i krajowe. Wśród

nich znalazły się miedzy innymi: fabryka samochodów Opel, koncernu General Motors, japońska firma Isuzu Motors, hiszpańskie przedsiębiorstwo Roca, zakłady Atlas, Z.M. Duda czy Mokate. Warto dodać, że
w wyniku współdziałania przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie
Strefy z firmami funkcjonującymi poza nią, powstało około 50000 nowych miejsc pracy.
W najbliższej przyszłości, według założeń KSSE, sytuacja na rynku pracy ma polepszyć się dzięki kolejnym inwestycjom. Biorąc pod uwagę najnowsze trendy gospodarcze i uwarunkowania prawne, Zarząd KSSE pragnie
stworzyć możliwości lokalizacji na terenie
Strefy centrów usług BPO (Business Process Outsourcing) oraz centrów badawczych i rozwojowych, wykorzystujących
duży potencjał wysoko wyszkolonej kadry technicznej, znajdującej się w regionie śląskim.
Zapewne realizacja ambitnych
planów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej umocni jej pozycję
lidera wśród polskich specjalnych stref na następne dziesięć lat
istnienia. Być może działalność KSSE zdopinguje konkurentów
do rywalizacji, której efekty, tak naprawdę, przysłużą się nam
wszystkim.
Grzegorz Płonka

XV FORUM POLSKICH REGIONÓW GRANICZNYCH CIESZYN ‘2006
cd. ze str. 6

Minorowe
nastroje

torialną w latach 2007-2013 wyniosą 7 mld
750 milionów € (w tym na samą współpracę transgraniczną 5 mld, 576 milionów €).
Środki na ten cel w ramach Interreg III w latach 2000-2006 nie sięgnęły sumy 4 miliardów € (3,998).
Polskie euroregiony stały się biedne. Skazane na dotacje chudych budżetów
gminnych samorządów, niejednokrotnie borykają się z bardzo prozaicznymi kłopotami
np. w postaci braku pieniędzy na opłacenie
szczupłych kadr urzędniczych. Oczywiście
istnieje duże zróżnicowanie pod tym względem. Istnieją w Polsce bardzo silne, posiadające dużo inicjatywy i sukcesów, efektywne struktury euroregionalne – zwłasz-

cza na granicy zachodniej i południowej, ale
nie zmienia to faktu, że polskie euroregiony
przeżywają obecnie bardzo trudne chwile.
Podczas Forum zwracano uwagę nie
tylko na niebezpieczeństwo zepchnięcia w
cień euroregionów, czy wręcz groźbę ich likwidacji w wypadku sukcesu Europejskich
Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, w
skład których oprócz samorządów mieliby
wchodzić przedstawiciele aparatu państwowego. W kuluarach słyszeliśmy spekulacje,
że euroregiony mogłyby w całości przekazać swe kadry nowo powstającym strukturom. Nic nie trwa wiecznie. Świadomość
obecnej defensywnej, obliczonej na obronę dotychczasowych pozycji, polityki polskich euroregionów, swego rodzaju bezsilności wobec wielkiej polityki, przejawiała
się podczas Forum także w sposobie formułowania wniosków na przyszłość. Euroregiony domagają się systemowego ujęcia
ich w procedurach zarządzania funduszami
strukturalnymi oraz włączenia przedstawicieli wszystkich euroregionów do grup roboczych dla wszystkich programów obejmują-

nr 52

cych współpracę transgraniczną. Chcą wyodrębnienia dla siebie, jako instytucji wdrażających, mikroprojektów oraz współpracy sieciowej.
Jednak życie płynie dalej, a w euroregionach trwa mrówcza praca nad przeprowadzeniem jak największej liczby projektów,
przede wszystkim tzw. miękkich, mających
na celu budowę mentalnych podstaw dobrego sąsiedztwa. Uczestnicy Forum zwrócili się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o uproszczenie procedur kontraktowania,
realizacji i rozliczania oraz sprawozdawczości mikroprojektów Interreg IIIA. Domagają
się także wprowadzenia zasady zaliczkowania z budżetu państwa środków przeznaczonych na współfinansowanie mikroprojektów.
Nie mniej ważnym postulatem jest domaganie się niskooprocentowanych kredytów dla
organizacji pozarządowych będących beneficjantami Interreg IIIA. Te żądania kreślą
niewesoły obraz kłopotów ,z jakimi borykają
się euroregiony. Brak pieniędzy jest najważniejszym spośród nich.
(AS.rc)

TAJNIKI PROMOCJI
cd. ze str. 15

Marketing
miejsc

chy dobrej informacji turystycznej, osób odpowiedzialnych za kontakt z inwestorami,
rzeczników prasowych. Można też rzec krótko, nawiązując do słynnego stwierdzenia ks.
Tischnera. Nie znał on ponoć nikogo, kto
straciłby wiarę po przeczytaniu dzieł Marksa. Znał za to wielu, którzy to zrobili po kontaktach z własnym proboszczem.
Promocja
Jeśli mowa o promocji, warto przytoczyć
maksymę o tym, że połowa pieniędzy wydawana na promocję jest marnowana. Sęk
w tym, że nikt nie wie która. Można uzupełnić – nikt nie wie, która zawczasu. Rośnie
więc rola narzędzi badających efektywność.
Takie, które pokażą nam skuteczność działań marketingowych. Badań opinii, monitoringu mediów, planerów udziału w targach.
Cel – pal!
Ostatnie pytanie, jakie powinniśmy zadać przed przystąpieniem do planowania
kampanii promocyjnej odnosi się do targetu. Wyznaczają go cele, jakie chcemy osiągnąć w strategii marketingowej miejsca. Jeśli chcemy uzyskać przychody ze sprzedaży gruntów pod inwestycje – grupami docelowymi będą m.in. potencjalni inwestorzy,
pośrednicy biznesowi, urzędnicy, dzien-

nikarze biznesowi, ale także mieszkańcy
okolicznych posesji i nasi potencjalni konkurenci. Jeśli chcemy zwiększyć obroty
z agroturystyki – grupą docelową mogą być
m.in. określone grupy potencjalnych turystów, dziennikarze zajmujący się turystyką
i znów nasi potencjalni konkurenci. W żadnym przypadku nie zapominajmy o komunikacji wewnętrznej. Naszą grupą docelową powinni być zarówno pracownicy samorządowi, jak i lokalni przedsiębiorcy, dziennikarze i inni mieszkańcy.
A może by na targi
komunikaskuteczna
Najbardziej
cja marketingowa to komunikacja totalna.
Taka, która dociera do odbiorcy przy pomocy wszystkich zmysłów. Takie właśnie są
nowoczesne targi. Są najbardziej skuteczną platformą komunikacji marketingowej.
Są interaktywne – natychmiast dostajemy
informację zwrotną o skuteczności naszych
działań. Są bezpośrednie – komunikujemy
się z naszym odbiorcą twarzą w twarz. Są
wreszcie transparentne.
W marketingu miejsc podczas targów
rola władz samorządowych jest trudna do
przecenienia. Mogą zarówno wystąpić samodzielnie, jak i zorganizować pod swoimi skrzydłami ekspozycję firm z własnego rejonu. I często tak się dzieje. Podczas
targów Tour Salon oraz Gastro-Invest-Hotel w Poznaniu funkcjonowały wyodrębnione ekspozycje „Wyspa Zdrowia” (uzdrowiska, wellness i SPA) oraz „Wypoczynek

z historią w tle”. W specjalny sposób promowały się region partnerski – Województwo Lubuskie oraz Województwo Wielkopolskie (Poznań, Piła i Pow. Pilski, Leszno
z przyległymi gminami, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki). Regiony i miasta promowały się podczas festiwalu filmów TourFilm
oraz Festiwalu Kuchni Regionalnych. Około 700 wystawców promowało się wobec
18 tys. zwiedzających, 400 dziennikarzy
i obecnych dyplomatów organizując niebanalne ekspozycje, konkursy i pokazy.
Trudno przecenić rolę innych targów
pomagających budować marketing miejsc.
Nie warto także zapominać o roli rolniczej
Polagra Farm z Pawilonem Regionów, Wystawą Produktów Regionalnych i Loklanych, występami zespołów folklorystycznych, degustacjami oraz około ekspozycjami kilkudziesięciu województw, powiatów i gmin. To fora rzemieślnicze podczas
spożywczej Polagra-Food, Międzynarodowe Forum Inwestycyjne Investfield podczas budowlanej Budmy i salon Investcity-Środowisko podczas ekologicznych targów Poleko.
Targi właściwie wykorzystane stają się
efektywnym narzędziem realizacji strategii
marketingowej – zarówno marki miejsc, jak
i submarek.
Sebastian Szczęsny
Zespół PR Międzynarodowych Targów
Poznańskich
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POLSKA FIRMA W UE – KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „PNIÓWEK” JSW SA

Różne oblicza koniunktury

Z mgr. inż. ALEKSANDREM SZYMURĄ – Z-cą Dyrektora ds. Pracy Kopalni Węgla
Kamiennego „Pniówek” JSW SA – rozmawia Antoni Szczęsny
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– Nasza
rozmowa
się
toczy
w największej spośród pięciu kopalni tworzących Jastrzębską Spółkę Węglową SA Po chudych
dla górnictwa latach 90. – ostatnie
trzy to czas koniunktury, na tyle wysokiej, że obecnie występuje problem z zapewnieniem wystarczającej liczby rąk do pracy. Jak sobie
z nim radzicie?
– W ubiegłym roku pojawiła się konieczność uzupełniania naturalnych
ubytków w zatrudnieniu, co jest po-

właściciela – państwa, aby ten zgodził się na zwiększenie zatrudnienia.
W tym roku jest podobnie, z tym, że limity przyjęć do pracy w całej JSW SA
są większe – 1228 osób, z czego na
naszą kopalnię trafi 275 nowych pracowników – głównie dołowych. Kilkanaście osób wzmocni Zakład Przeróbki, gdzie już też notujemy niedobory. Na razie sytuacja jest opanowana.
W skali całej spółki o przyjęcie do pracy złożono 17 tysięcy podań, do naszej kopalni 3300.
– Jeszcze kilka lat temu o niedoborze rąk do pracy w górnictwie nikt
bez narażenia się na śmieszność nie
odważyłby się mówić...

ne, a te nie – trzymać w gotowości na
lepsze czasy.
– Spośród tych, którzy pukają
do drzwi kopalni w nadziei zdobycia pracy 90 procent odejdzie
z kwitkiem. Kopalnie JSW SA bardzo dbają o postęp technologiczny, który eliminuje zapotrzebowanie na ręce do pracy. Z jednej więc strony przyczyniacie
do zmniejszania bezrobosię
cia, które w subregionie jastrzębskim jest wysokie, z drugiej jednak staracie się ograniczać własne zapotrzebowania na ludzi.
Jak pogodzić te dwa sprzeczne z sobą kierunki działania?

średnio oczywistym dowodem na trwałe tendencje umacniania się koniunktury na węgiel. W związku z tym, że
w strukturze własnościowej JSW SA
dominuje skarb państwa to ówczesny
minister gospodarki Jacek Piechota zezwolił JSW SA na zatrudnienie 900 ludzi. 175 osób trafiło do naszej kopalni, czyli tylu, ilu odeszło w tym czasie
na wcześniejsze emerytury. Musieliśmy zadbać o utrzymanie wydobycia
na wymagalnym poziomie 14,5 tysiąca ton na dobę, więc przyjęcie ludzi do
pracy, zwłaszcza na stanowiska fizyczne – na dole kopalni, było po prostu koniecznością. Wyliczyliśmy, że spadek
zatrudnienia poniżej 4000 osób stanowić może zagrożenie dla realizacji zadań produkcyjnych w KWK „Pniówek”.
Takich argumentów użyliśmy wobec

– Myślę, że ci którzy na polskim
górnictwie postawili krzyżyk mają się
teraz z pyszna. Gospodarka nie znosi ostatecznych i niepodważalnych sądów oraz prognoz. To, co na dzisiaj wydaje się kompletnie nieopłacalne, jutro
może się stać żyłą złota. Dlatego nie
warto się pozbywać, czy likwidować
źródeł, które w obecnej chwili mogą
się wydawać przekleństwem, bo już za
moment dobra naturalne które są w naszej dyspozycji mogą się stać rogiem
obfitości. Nie jesteśmy w stanie przewidywać rozwoju wydarzeń na światowym rynku energii i paliw, więc lepiej
dbać o jak największą samowystarczalność. Z takim podejściem łączy się odrzucenie skłonności do ekstremalnych
rozwiązań w postaci likwidacji kopalń
węgla. Lepiej eksploatować te opłacal-

– Kopalnia nie jest instytucją opieki
społecznej. Przyjmujemy do pracy tylko w takim zakresie, jaki jest nam niezbędny. Oczywiście cieszy mnie, że
w ten sposób przyczyniamy się do łagodzenia napięć na rynku pracy w regionie, ale naszym głównym zadaniem jest dbać o produkcję i dobre wyniki ekonomiczne. Inwestujemy przede
wszystkim w technologie gwarantujące
bezpieczną pracę ludzi. To oni i złoże
są naszym największym kapitałem. Mój
szef – dyrektor kopalni mgr inż. Stanisław Tobiczyk – przykłada ogromną
wagę do bezpieczeństwa pracy. To dlatego inwestujemy w to, aby wszystkie
urządzenia i maszyny spełniały ostre
wymogi bezpieczeństwa. Na tym poziomie nie może być mowy o żadnych
oszczędnościach.
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– Po drugiej stronie granicy
w czeskich kopalniach pracuje sporo naszych górników. Czy chcą wracać do pracy w zakładach wydobywczych JSW SA?
– Tak, ale na przeszkodzie staje im
prawo. Skorzystali z górniczych pakietów socjalnych, wzięli wysokie odprawy i dla nich droga do pracy w polskim
górnictwie jest już zamknięta. Zarobki
w kopalniach po obu stronach granicy
są już porównywalne, a drogę do pracy
po czeskiej stronie mierzy się w skali
kilkunastu kilometrów, bo tyle nas dzieli od Zagłębia Karwińskiego.
– Wspomniał Pan o satysfakcji, jaka się pojawia, kiedy kopalnia przyjmuje nowych ludzi do pracy. Wiem, że jest Pan radnym samorządu gminy Pawłowice, więc czy
i z tego powodu odczuwa Pan ulgę?
– Kopalnia „Pniówek” jest największym zakładem na terenie gminy Pawłowice. Opłaty eksploatacyjne i podatki
w jednej czwartej budują budżet gminy. W tym sensie czujemy się współodpowiedzialni za jej los i poziom życia mieszkańców. Jeśli kopalni idzie dobrze, to ludzie mają pracę i zarobek,
a w gminie przybywa obiektów użyteczności publicznej i łatwiej jest podnosić
standardy cywilizacyjne. Jest dla mnie
oczywiste, że to dzięki KWK „Pniówek”
gmina nie ma kłopotów finansowych
i może perspektywicznie planować rozwój, bo już teraz wiele wskazuje na to, że
kopalnia będzie się miała dobrze przez co
najmniej osiem lat. W gminie Pawłowice w
ostatnim czasie powstało piękne centrum
sportowe, na które składa się pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą,
basen i hala sportowa, niedawno uroczyście otwarty został w Pawłowicach nowy
rynek, urządziliśmy przy kościele piękny
park. To wszystko powstało dzięki temu,
że gmina jest dobrze zarządzana, ale także dzięki temu, że ma pełną kasę – a o to
dba już w dużym stopniu kopalnia.

– Czy kopalnia daje gminie coś
ponad to, że terminowo płaci za eksploatację złóż i podatki?
– Były takie czasy, kiedy przemysł
utrzymywał i wyręczał samorządy, jeśli o takich można było wówczas mówić, prawie we wszystkim a prezydenci miast i naczelnicy gmin nieustannie klamkowali u dyrektorów zakładów prosząc a to o budowę szkoły, drogi czy inne inwestycje. Te czasy odeszły bezpowrotnie. Miarą naszej, jako
firmy, odpowiedzialności jest dbanie
o dobrą kondycję ekonomiczną, a wówczas i gminie będzie się powodziło. Nie
możemy wykraczać poza prawo. Oczywiście współpraca z samorządem jest
bardzo bliska, ale na polach, na których dominuje partnerstwo. Kopalnia
„Pniówek” ma jedyną w polskim górnictwie czysto amatorską orkiestrę dętą
i nic dziwnego, że jest ona obecna na
wszystkich uroczystościach gminnych,
a w okresie letnim dwa razy w miesiącu
w pawłowickim parku daje koncerty dla
mieszkańców. Tradycją już są w okresie przypadających na maj dni Pawłowic mecze piłkarskie pomiędzy reprezentacjami kopalni a gminy. Współpraca na tych płaszczyznach układa się
wzorowo.
– Zasobna kasa gminy to możliwość skutecznego sięgania po unijne
fundusze pomocowe i strukturalne.
– Każdy z pracowników KWK „Pniówek” gołym okiem widzi, że samorząd
racjonalnie gospodaruje pieniędzmi,
które do niego trafiają z konta kopalni.
Z UE samorząd pozyskał dofinansowanie na modernizację i budowę kanalizacji sanitarnej, ale wiem też, że część
naszych projektów nie uzyskała akceptacji. Sito, przez które one przechodzą
jest bardzo gęste, a i konkurencja ze
strony innych samorządów ogromna.
– W kopalni pełni Pan funkcję dyrektora do spraw pracy, a więc siłą
rzeczy nasza rozmowa koncentruje
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się wokół spraw związanych z ludźmi, począwszy od uzupełniania zatrudnienia a na życiu mieszkańców gminy – tak bardzo związanych
z „Pniówkiem” – kończąc. Kapitał
ludzki to dobro, które w obecnej dobie staje się najważniejsze. Co z przyszłością górnictwa i kopalni „Pniówek” w tym aspekcie? Przecież wraz
z zamykaniem kopalń polikwidowano
większość szkół kształcących na potrzeby tej gałęzi gospodarki.
– Punktem wyjścia do odpowiedzi
na to pytanie jest zasada, która staramy się wpajać naszym pracownikom:
nie pracujesz na państwowym, czyli niczyim – pracujesz na swoim! Czystość
i porządek w kopalni budzi zdumienie wśród odwiedzających nas gości.
Kształtujemy więc z powodzeniem poczucie odpowiedzialności ludzi za swój
zakład, chcemy, by się z nim identyfikowali i dbali o jego przyszłość i łączyli
z nim swoje losy. Obecnie zaistniały warunki do tego, aby powrócić do kontynuowania tradycji zawodu górniczego,
przechodzącego z pokolenia na pokolenie. Wiemy, że w przyszłości będziemy
potrzebowali kadr, zwłaszcza średniego
dozoru. Zatrudniamy obecnie 5100 osób
i trzeba zadbać, by mieć dobrze przygotowanych ich następców, przynajmniej
na kluczowych stanowiskach. Już od
nowego roku szkolnego w pawłowickim
liceum ogólnokształcącym – dzięki staraniom Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA i kopalni „Pniówek”– uruchomione
zostaną dwie klasy technikum górniczego. Mamy w kopalni jedyną w JSW SA
bazę do zajęć praktycznych w specjalnie do tego celu przygotowanej na powierzchni sztolni. Uczniowie będą mogli
korzystać z kopalnianej łaźni i pomieszczeń dydaktycznych. Idziemy do przodu
na wszystkich frontach, bo koniunktura
na węgiel jest, więc i w ten sposób należy na nią reagować.
– Dziękuję za rozmowę.
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– Euroregion Beskidy wkracza już w siódmy rok
swej działalności, a jego specyfika polega na tym, że
tworzą go przygraniczne tereny trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Czy fakt, że partnerami polskiej
strony są sąsiedzi, którzy jeszcze do niedawna tworzyli jedno państwo ma wpływ na wzajemne relacje stron
i możliwości kooperacji?
– Nie dostrzegam żadnych negatywnych implikacji związanych z rozpadem państwa czechosłowackiego. Wręcz
przeciwnie, przez wszystkich partnerów tworzących Euroregion akcentowana jest nieustannie wspólnota interesów i wola ich realizowania. Mamy podobne uwarunkowania geograficzne i podobną historię. W tym trójkącie jest
mniej więcej wyrównany poziom rozwoju gospodarczego
i życia ludzi, ale Bielsko-Biała jest zdecydowanie największym ośrodkiem na tym terenie i stąd jego rola, jako lidera
działalności euroregionalnej i inicjatora większości przedsięwzięć zaliczających się do kooperacji transgranicznej.

– Wynika z tego, że oferta Euroregionu „Beskidy” jest
skierowana przede wszystkim
na gości z zewnątrz.
– To prawda. Prezentując się
na wspólnych stoiskach targów turystycznych liczymy na rozwój turystyki, jako ważnej dziedziny gospodarki i źródła pomnażania dobrobytu mieszkańców tego obszaru. Nic zatem dziwnego, że promujemy nie kraje, których części
go tworzą, ale tę właśnie krainę – bez granic. Goście przyjeżdżają w Beskidy, a nie do Polski, Czech lub Słowacji.
W okresie ostatnich siedmiu lat istotnym przełomem było
wstąpienie Polski i jej południowych sąsiadów do Unii Europejskiej. Wcześniej, bo 3,5 roku temu opracowaliśmy w Stowarzyszeniu strategię rozwoju Euroregionu „Beskidy”, która

Pragniemy stać się niepotrzebni...

Ze ZBIGNIEWEM MICHNIOWSKIM – zastępcą prezydenta Bielska-Białej, prezesem Stowarzyszenia „Region
Beskidy” i wiceprzewodniczącym Euroregionu „Beskidy” – rozmawia Jacek Broszkiewicz
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Przodujemy pod każdym względem: gospodarczym, kulturalnym i turystycznym i siłą rzeczy pełnimy rolę centrum
obszaru, który obejmuje Euroregion „Beskidy”. Oczywiście
w Stowarzyszeniu „Euroregion Beskidy”, które tworzy polską jego część zależy nam na wzmacnianiu tej pozycji.
– Waszym partnerom zależy na tym samym, ale po swojej stronie granicy...
– Niewątpliwie. Jeżeli mówimy o wspólnej polityce dotyczącej na przykład turystyki, to staramy się wyeksponować różnice
i typowe dla danej części euroregionu atrakcje. Narciarstwo można uprawiać na terenie całego euroregionu, ale już zaplecze kulturalne jest mocno zróżnicowane,
z nie podlegającym dyskusji prymatem w tej dziedzinie BielskaBiałej. To tutaj jest teatr, muzea,
galeria sztuki, odbywają się liczne
koncerty. Czesi mają bardzo bogaty folklor i potrafią go sprzedać.
Także w Bielsku zainstalowały
swoje duże placówki największe
europejskie sieci handlowe. Polska część euroregionu jest często bazą wypadową do słynnych
słowackich kąpielisk geotermalnych. Dziś już mało kto decyduje się na stacjonarną formę spędzania wakacji, ludzie są w ruchu, chcą jak najwięcej zobaczyć
i przeżyć – i to staramy się im zapewnić po każdej stronie granicy.
Euroregion jest jeden, ale różnimy się bardzo – praktycznie każda dolina to enklawa innych wartości folklorystycznych. Taka różnorodność bardzo nam pomaga w przeprowadzaniu wspólnych projektów kulturalnych
dofinansowywanych przez Unię Europejską.

szybko została przyjęta przez naszych sąsiadów. Postawiliśmy wówczas przed euroregionem kilka celów strategicznych, do których zaliczyliśmy: rozwój procesów integrujących społeczność euroregionu i budujących demokrację lokalną, rozwój gospodarczy aktywizowany poprzez budowanie transgranicznych powiązań
kooperacyjnych, a także dbanie o zasoby przyrody i ochronę środowiska oraz o stwarzanie
warunków dla rozwoju potencjału
ludzkiego i podniesienie poziomu
życia mieszkańców – a jest ich
pół miliona. Najbardziej obecnie
rozwinięta jest dziedzina budowania współpracy na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej. Istnieją żywe kontakty pomiędzy izbami gospodarczymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz
ochrony środowiska, organizacjami kreującymi infrastrukturę
i wymianę turystyczną. Te przedsięwzięcia w dużej mierze były
dofinansowane z Funduszu Małych Projektów PHARE CBC Polska-Słowacja, a w polskiej części euroregionu dofinansowanie
zostało przyznane 39 projektom
na łączną kwotę 387 tysięcy €.
W ramach INTERREG-u IIIA
Czechy-Polska w naszej części
euroregionu do dofinansowania
zatwierdzono 15 projektów –
w tym 75 procent z ERDF (ponad
493 tysiące złotych) i ponad 49
tysięcy złotych z budżetu państwa, co stanowi ok. 10 procent.
W sumie na dofinansowanie mikroporojektów uzyskaliśmy ponad 2 miliony 111 tysięcy złotych nie licząc kwot na zarzadzanie, przeznaczonymi na
działalność biura stowarzyszenia, prowadzącego tą sprawę
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od strony technicznej i finansowej. Możemy stwierdzić, że
w wyniku prowadzonych szkoleń i bezpośredniego zaangażowania Stowarzyszenia, beneficjenci z terenu polskiej części Euroregionu „Beskidy” wykorzystali wszystkie dostępne
środki w ramach programów Phare i Interreg.
Suche liczby nie są jednak w stanie oddać skali przewartościowań, jakie nastąpiły w pojmowaniu sąsiedztwa przez
przeciętnych ludzi. Oni czują się już u siebie po każdej stronie granicy. I to jest najważniejszy efekt transgraniczny wynikający z realizacji projektów euroregionalnych.
– Która ze stron tworzących Euroregion wykazuje
największą aktywność?
– Nie ma co ukrywać – to my staramy się ciągnąć ten
wóz, bo zarówno Czesi, jak i Słowacy nie mają tak dużej samodzielności decyzyjnej na niższych szczeblach
i wiele spraw muszą uzgadniać na poziomie państwowych
władz wojewódzkich, a nawet ministerialnych. To trwa i pozbawia poczucia samodzielności, nie wyzwala inicjatyw.
Z tego właśnie powodu musimy brać na swoje barki animowanie współpracy transgranicznej, bo to po stronie polskiej euroregionu leżą możliwości polegające na efektywnym zarządzaniu funduszami europejskimi. Nierzadko pomagamy naszym sąsiadom tworzyć projekty i pisać wnioski o uzyskanie na ich realizację unijnych pieniędzy. Czujemy w związku z tym ogromną odpowiedzialność, ale jednocześnie cieszy nas, że możemy pomagać w pozyskiwaniu konkretnych pieniędzy dla beneficjantów korzystających z tych funduszy pomocowych: gmin, szkół, organizacji społecznych.
Chciałbym przy tym zwrócić uwagę na zjawiska, które
bardzo nas cieszą. Jeśli siłami Stowarzyszenia udaje nam
się pełnić rolę drożdży, które owocują współpracą, czy też
koła zamachowego rozpoczynającego ją, to po pewnym
czasie ludzie sami biorą sprawy w swoje ręce i struktury euroregionalne nie są już potrzebne, by tę kooperację podtrzymywać. To na tym polegać ma nasza rola, aby rozbudzać
potrzebę wzajemnych kontaktów. Chodzi o to, by stymulować i pomagać, a nie zastępować.
– Jakie są przeszkody w codziennej pracy działaczy
zaangażowanych w działalność euroregionalną.
– W Euroregionie „Beskidy”, podobnie jak w innych polskich euroregionach, największą bolączką był brak podpisanych umów z wojewodą na rozliczenie projektów zaliczanych do programu INTERREG. Wielu beneficjantów, po akceptacji projektów wydało swoje pieniądze i obecnie niecierpliwie czekają na ich zwrot. To bardzo deprymujące
czekać w nieskończoność – wina leży bez wątpienia nie
po naszej stronie. Od roku władza zarządzająca tymi pieniędzmi na szczeblu krajowym nie była w stanie sformułować umów, które moglibyśmy podpisać. Nic zatem dziwnego, że zniechęcenie u naszych partnerów narasta, a cierpi
na tym nasza, jako euroeregionu, wiarygodność.
– Co Pan sądzi o inicjatywie UE polegającej na zamiarze tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej?
– Problem jest skomplikowany, bo mówimy o czymś, co
jest w fazie projektowania. Planowane nadanie euroregionom osobowości prawnej jakoś odeszło w cień, chociaż nie
jestem przekonany, czy jest ono potrzebne. W naszym wypadku trzy stowarzyszenia prowadzą działalność na swoim
terenie – razem tworzymy euroregion. Realizujemy projekty
„miękkie”, a EUWT powoływanoby do przeprowadzania dużych projektów przygranicznych, obejmujących kilka gmin,
i wymagających dużych pieniądzy. Takie zadania muszą
być sterowane z jednego miejsca. Przykładem jest projekt
„Przystanek Euroregion Beskidy”, czyli uruchomienia linii
cd. na str. 31
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Główną misją działania Euroregionu Beskidy jest integracja społeczności lokalnej Czech,
Polski i Słowacji oraz wzmacnianie wzajemnej kooperacji,
między innymi poprzez realizację wspólnych projektów. Bielsko-Biała jako największe miasto
w Euroregionie „Beskidy”, stolic asubregionu po ł udniowego
a zarazem jego centrum gospodarcze i kulturalne, skupia najwięcej różnego rodzaju instytucji, stowarzyszeń, fundacji i szkół, które składają wnioski do biura Stowarzyszenia „Region Beskidy”
o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Beneficjenci to głównie stowarzyszenia, uczelnie,
szkoły i kluby, ale także Urząd Miasta i gminne placówki
kultury. Poprzez dofinansowywanie ze środków pomocowych UE programów ww. instytucji nie potrzeba wydatkować ze strony budżetu miasta pełnych kwot, by realizować bogaty program edukacyjny, naukowy, kulturalny,
sportowy, turystyczny czy związany z ochroną środowiska lub programami gospodarczymi.
Miasto, w sensie tak jednostki samorządowej, jak i innych
realizatorów projektów współpracy transgranicznej z terenu
gminy, uzyskało ogółem blisko połowę środków przypadających na wszystkie projekty realizowane z programu PHA-

Korzyści
współpracy
transgranicznej

RE na granicy ze Słowacją i INTERREG, w ramach którego
realizowane są również projekty polsko-czeskie.
Dla wielu osób wykreowanie pomysłu, uzgodnienie
z partnerem zagranicznym, spełnienie formalnych wymogów i napisanie wniosku w tym opracowanie budżetu projektu, było pierwszym poważnym sprawdzianem swych organizacyjnych możliwości. Do tego doszła konieczna konsekwencja i dyscyplina realizacji projektu, gdzie często najtrudniejszym problemem było sprawozdanie finansowe.
W oparciu o szkolenia i instruktaże prowadzone przez
Stowarzyszenie Region Beskidy i praktyczne przejście
przez sito kwalifikacji, przygotowano znaczącą grupę
specjalistów, którzy będą mogli kompetentnie prowadzić
w najbliższej przyszłości znacznie poważniejsze projekty transganiczne.
Dla wielu stowarzyszeń, czy placówek oświatowych
te dotacje kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych warunkują wielomiesięczną działalność związaną z wymianą
transgranicznych doświadczeń, stanowiąc jednocześnie
dla wielu osób szansę podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i organizacyjnych. Jeżeli chcemy wykorzystać
pełne możliwości programów unijnych te kadry będą nam
w najbliższym czasie bardzo potrzebne i to jest chyba
najważniejszy element naszej oceny działalności Euroregionu „Beskidy”.
Jacek Krywult
Prezydent Bielska-Białej
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Bez pogranicza
nie ma integracji
Z ANDRZEJEM MARKOWIAKIEM – Posłem na Sejm RP, Przewodniczacym Euroregionu
Silesia – rozmawia Jacek Broszkiewicz
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– Nie brak ostatnio opinii, że pozycja euroregionów nieco się osłabia, a Unia Europejska koncentruje się na integracji na szczeblu międzypaństwowym. W zagospodarowywaniu funduszy strukturalnych i sposobie ich rozdysponowania najważniejszą rolę odgrywają struktury wewnętrzne
państw członkowskich. W Polsce obowiązuje obecnie trend
do budowy silnego państwa. Jak w tym kontekście przedstawiają się perspektywy polityki regionalnej, a w niej przyszłość polskich euroregionów? Czy Pańskim zdaniem, także jako członka sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej, polityka proeuroregionalna ma wystarczająco silne wsparcie zarówno w kraju, jak i w UE?
– W „starych” krajach Unii ta polityka ma swoją ugruntowaną
pozycję bowiem tam od dawna wiadomo, że integracja odbywać
się musi przez pogranicza, stąd kraje członkowskie bardzo dużą
wagę przykładają do rozwoju swoich obszarów przygranicznych
oczywiście z uwzględnieniem zasady subsydiarności. W Polsce, w wyniku niezrozumienia istoty i roli współpracy transgranicznej w euroregionach, przeciwstawia się je idei silnego scentralizowanego państwa, a rządzący dziś Polską jego zwolennicy
zdają się bagatelizować rolę polityki regionalnej czy nawet dopuszczać poglądy, że wspieranie struktur euroregionalnych grozi
IV-ym rozbiorem Polski. Takie absurdalne zarzuty mogłem usłyszeć nie raz na posiedzeniach sejmowej Komisji do spraw Unii
Europejskiej.
– Polska część Euroregionu Silesia, którego jest Pan
przewodniczącym, leży w dorzeczu górnej Odry i obejmuje Kotlinę Raciborską, część Płaskowyżu Głubczyckiego i Kotliny Ostrawskiej, czeska część leży w dorzeczu Opawy i Morawicy. Jest to jedna kraina
geograficzna przedzielona granicą państwową. Na jakich obszarach współpracy koncentrują się gminy tworzące euroregion po
obu jej stronach? Jaki
jest – w Pańskiej ocenie – stopień integracji
społeczności polskiej
i czeskiej, przełamywania stereotypów i nawiązywaniu współpracy gospodarczej? Jaką rolę w tych procesach pełni Euroregion Silesia?
– Przede wszystkim od powstania w 1998 roku naszego
euroregionu, który współtworzy obecnie 20 gmin polskich i ponad 60 czeskich staramy się kreować wizerunek tego obszaru
jako całości z zachowanym jeszcze gdzieniegdzie spójnym układem komunikacyjnym, wspólną tradycją, kulturą i historią a także gwarą śląską, która z naleciałościami morawskimi w Polsce
jak i Czechach brzmi bardzo podobnie. Stąd też wiele wydarzeń
kulturalnych gromadzi mieszkańców z obu stron istniejącej jeszcze granicy. Kilka dni temu byłem gościem na dorocznym kon-

cercie w nadgranicznych Krzyżanowicach upamiętniającym pobyt w tej miejscowości L. van Beethovena i F. Liszta, na którym
w obecności przedstawicieli gmin czeskich partie instrumentalne wykonywali muzycy czescy, solowe fragmenty wokalne śpiewał solista z opery ostrawskiej, a partie zespołowe wykonywał,
zresztą na europejskim poziomie, chór z Krzyżanowic, którym
dyrygował sam wójt tej gminy Leonard Fulneczek. To już u nas
norma, a że muzyka nie zna granic, na koncertach i spektaklach
operowych w Opawie, prawie zawsze można spotkać mieszkańców Raciborza i okolic.
Ważnym dla nas problemem jest także rozwój kontaktów gospodarczych i stąd ostatnio wspieramy działania ułatwiające nawiązywanie kooperacji firm polskich i czeskich, co jednak wymaga znajomości uwarunkowań prawnych w tym przepisów podatkowych czy też języka . Dlatego niedawno realizowany był projekt wspomagany finansowo funduszami UE z programu PHARE CBC, w wyniku którego m.in. wydany został poradnik dwujęzyczny dla przedsiębiorców. W Mieście Głubczyce corocznie odbywają się nadgraniczne Targi Budowlane, na których prezentują się także firmy czeskie.
Ale największym obszarem współdziałania w euroregionie Silesia jest współpraca młodzieży szkolnej i nauczycieli. W jej ramach wydany został nawet przed kilkoma laty polsko-czeski podręcznik do edukacji regionalnej, a jego wielotysięczne drugie wydanie jest już wyczerpane. W Raciborzu
każda szkoła ma partnera po stronie czeskiej głównie w oddalonej o 30 km Opawie.
Stawiamy także na
rozwój turystyki poprzez
promowanie niespotykanych gdzie indziej atrakcji przyrodniczych czy
historycznych. W takich
euroregionu
miastach
jak Racibórz czy Opava znajdują się ciekawe muzea, gromadzące unikalne zbiory jak
choćby stała ekspozycja
dawnych narzędzi dentystycznych w Raciborzu
– podobną można zobaczyć dopiero w odległym
od nas o 330 km Wiedniu – czy narzędzi kamiennych, sprzed 100
tysięcy lat. Zresztą z euroregionu Silesia bliżej niż do Warszawy jest także do Pragi czy
Bratysławy, a niewiele dalej do Budapesztu.
– Jest Pan wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
W tym numerze publikujemy drugą część obszernego wywiadu z ministrem środowiska prof. Janem Szyszko. Jaki jest
Pański pogląd na temat priorytetów polityki proekologicznej
i metod jej realizacji zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak
i współpracy transgranicznej? Czy polskie elity polityczne
w kwestii ochrony środowiska mówią jednym głosem, czy też
występują istotne różnice w podejściu do tej problematyki.
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– Odnoszę wrażenie, że tzw. elity polityczne, zajęte głownie sobą czy też lustrowaniem III Rzeczypospolitej, nie mówią
żadnym głosem w kwestii ochrony środowiska, a jeżeli mówią
to bardzo cicho. Ministerstwo Środowiska wykazuje też niewielką aktywność w rozwiązywaniu problemów, które niebawem,
z racji m.in naszych zobowiązań akcesyjnych, ale nie tylko, mogą nas sporo kosztować. Mam na myśli całą sferę gospodarki
odpadami, gospodarkę wodną czy też handel emisjami, gdzie
na skutek opóźnienia sporo już straciliśmy. Poważny bałagan,
żeby nie użyć ostrzejszych słów, panuje w stosowaniu przepisów o recyklingu zużytych samochodów. Niepokój muszą
też budzić czystki personalne w Lasach Państwowych. W tej
sytuacji, po ośmiu miesiącach od wyborów trudno z perspektywy mojej komisji dostrzec priorytety czy też sprecyzowane kierunki działań perspektywicznych.
– Czy więc samorządy na pograniczu w euroregionie
„Silesia” działają i odnotowują sukcesy w tej ważnej dla
społeczeństwa i Państwa dziedzinie, jaką jest ekologia ?

– Tak się składa, że w naszym euroregionie ochrona środowiska w gminach przygranicznych ma szczególne znaczenie i jest też polem współpracy transgranicznej. Przykładów jest
bardzo wiele, szczególnie w powiecie raciborskim, gdzie Miasto Racibórz jako jedyna dotychczas gmina w Polsce wdrożyło zarządzanie środowiskowe i w 2001 roku uzyskało certyfikat
ISO 14001. Młodzież szkół z obu stron granicy w ramach wspólnych polsko-czeskich projektów podejmuje wiele działań proekologicznych z zakresu poznawania bogactwa przyrodniczego czy też promowania postaw proekologicznych np. w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W gminie Pietrowice Wielkie corocznie w maju odbywają się Ekowystawy systemów grzewczych i ogrodnictwa, które przyciągają bardzo wielu
wystawców także z Republiki Czeskiej i ponad 50 tysięcy zwiedzających, co należy uznać za swoisty fenomen. W tym roku
imprezy towarzyszące wystawie prowadziły Gabi Gold i Katarzyna Dowbor, a patronatu honorowego udzieliła sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
oraz europoseł prof. Jerzy Buzek.
Ostatnio bardzo ciekawy projekt realizowany jest w leżącej
nad Olzą gminie Gorzyce, gdzie przy współpracy z partnerami
czeskimi przywracane są tradycje winiarskie na terenach, które w przeszłości wykorzystywano do uprawy winorośli i które ze
względu na ukształtowanie i nachylenia stoków świetnie się do
tego nadają. Te wspomniane przedsięwzięcia jak i wiele innych
wspierane są finansowo środkami pochodzącymi z unijnego programu INTERREG IIIA – głównie z Funduszu Mikroprojektów,
którym zarządza euroregion.
– Dziękuję za rozmowę.

nr 52

cd. ze str. 29

Pragniemy stać
się niepotrzebni...
kolejowej – podmiejskiej łączącej Bielsko-Białą i Czechowice-Dziedzice z Żyliną i Martinem. W tym przypadku pojawia
się problem, kto to ma prowadzić – czy każde stowarzyszenie z osobna, do granicy? Do kogo mają trafić unijne pieniądze? Tak się nie da. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej mogłoby doskonale poradzić sobie z zarządzaniem takim przedsięwzięciem, bo będzie miało osobowość prawną państwa, w którym będzie miało swoją siedzibę. Być może będzie ono jako podmiot gospodarczy działało w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie spółek handlowych, ale niewykluczone, że zastosowane zostanie wobec nich prawo o stowarzyszeniach. EUWT ma działać w oparciu o zasadę non profit. Mają je tworzyć jednostki
samorządu terytorialnego i struktury państwa.
– Czy Euroregion „Beskidy” może wejść w skład
EUWT?
– Gdyby w tej chwili taki twór miał powstać, to osoby,
które pracują w naszych strukturach euroregionalnych, na
tyle znają prawo i sprawy terenu, a ponadto potrafią zarządzać pieniędzmi, że mogłyby automatycznie stać się pracownikami EUWT. Nie przesądzam losów Stowarzyszenia, jednak nie widzę potrzeby, aby euroregion miał przestać istnieć. Wychodzę z założenia, że im więcej organizacji kreujących współpracę transgraniczną – tym lepiej dla
niej. Być może powiem coś szokującego, ale naszym celem
jest stawać się niepotrzebnymi. Chodzi o to, by organizacje
powstające oddolnie, stowarzyszenia i środowiska młodzieży, twórców, przedsiębiorców same z siebie i własnymi siłami kontynuowały zainspirowane przez nas międzynarodowe kontakty, nie potrzebując już oparcia w strukturach samorządowych czy państwowych. Jeśli uda się Euroregionowi „Beskidy” stworzyć taki klimat powszechnego zainteresowania kooperacją transgraniczną, to uznamy, że nasz
cel został spełnioSamorządowny.
com, którzy tworzą ludzką tkankę
euroregionu, zależy na tym przede
wszystkim, by tworzyć atmosferę, pokazywać możliwości i szanse, stymulować i animować wzajemne kontakty. Jeśli one się
rozwiną wystarczająco, by się same
napędzały – wówczas nasza rola się
wypełni. Na to jednak trzeba będzie
jeszcze dużo czasu i naszej wspólnej pracy.
– Dziękuję za
rozmowę.
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Przyspieszyć postęp!

(2)

Z prof. JANEM SZYSZKO – Ministrem Środowiska – rozmawia Jacek Broszkiewicz
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– Jak ocenia Pan międzynarodową współpracę Polski z sąsiadami i partnerami z UE w dziedzinie
rozwiązywania globalnych problemów ekologicznych? W jakich dziedzinach łatwo się porozumieć i podjąć wspólne działania, a w jakich dochodzi do rozbieżności poglądów?
– Społeczność międzynarodowa od dawna określiła, m.in.
w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych w 2000 roku i w Deklaracji Szczytu Ziemi w sprawie Rozwoju Zrównoważonego w Johannesburgu w roku 2002, że podstawowymi problemami globalnymi jest pogłębiające się ubóstwo oraz pogarszający się stan środowiska, w tym zmiany klimatu, że są to problemy wzajemnie ze sobą
powiązane i że ich rozwiązywanie musi być wzajemnie ze sobą zintegrowane i spójne.
Milenijne Cele Rozwoju oraz Plan Wdrożeń z Johannesburga,
przyjęte tam cele, zadania i instrumenty ich realizacji wyraźnie wskazują na spójność redukcji globalnego ubóstwa i głodu, poprzez rozwój gospodarczy i społeczny, zapewnienia dostępu do wody i sanitacji,
do zdrowej żywności, nie skażonej substancjami chemicznymi i innymi
zanieczyszczeniami, adaptację do zmian klimatu i ich powstrzymanie,
przeciwdziałanie zanikowi różnorodności biologicznej, czyli rozwój cywilizacyjny poprzez rozwój zrównoważony.
Polska realizuje i nadal będzie realizować politykę zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem aspektów polityki Unii
Europejskiej. Współpraca Polski z państwami Unii Europejskiej w zakresie rozwiązywania globalnych problemów ekologicznych (obok problemów Polski) jest jednym z priorytetowych działań podejmowanych
przez resort środowiska.
Polska aktywnie uczestniczy w realizacji polityki UE w zakresie ochrony klimatu. Mamy w tym wyraźne osiągnięcia w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych o 32% w stosunku do roku
bazowego (1988) podczas, gdy nasze zobowiązania w tym zakresie w ramach Protokołu z Kioto do Konwencji Klimatycznej określały poziom redukcji o 6%.

zatrzymała swoją emisję, to bez znacznego udziału w działaniach innych krajów celu, jakim jest zapobieżenie globalnemu ociepleniu o ponad 2 stopnie Celsjusza w stosunku do wartości z okresu przedindustrialnego, nie osiągnęlibyśmy.
Na uwagę zasługuje bardzo dobrze układająca się współpraca
z naszym sąsiadem – Niemcami oraz państwami „Grupy Wyszehradzkiej”. W pierwszej dekadzie kwietnia br. odbyło się XII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Niemcy zamierzają uczynić tematem przewodnim swojej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej w I połowie roku 2007 w dziedzinie polityki ekologicznej temat „Środowisko – Innowacje – Zatrudnienie”. Polska
i Niemcy będą kontynuowały swój dialog w tym kontekście, organizując spotkania ekspertów.
Polska osiągnęła dalszy postęp w zakresie wdrażania europejskiego prawa ochrony środowiska. W sierpniu 2005 roku zakończony został m.in. dwuletni projekt bliźniaczy Polski i Niemiec w zakresie
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej WE.
W celu wspomożenia polityki sąsiedzkiej Unii Europejskiej przewidziane zostanie wspólne uczestnictwo w transgranicznych projektach,
w szczególności w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony przyrody,
z udziałem nowych krajów sąsiedzkich Unii Europejskiej.
Polska i Niemcy będą korzystać w większym zakresie z energii
odnawialnych, aby przyczynić się do zapobieżenia zmianom klimatu.
W związku z tym Polska i Niemcy w większym zakresie realizować
będą przyszłą współpracę dwustronną w dziedzinie wykorzystania
energii odnawialnych. Polska podkreśliła szczególne zainteresowanie
tematem wykorzystania biomasy.
Po wejściu w życie umowy międzyrządowej, podpisanej w kwietniu br. pomiędzy Polską a Niemcami, będą istniały szczegółowe zasady działania w odniesieniu do procedury i przeprowadzania transgranicznych postępowań OOŚ pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Fakt ten przyczyni się do stworzenia jasnych i przejrzystych warunków współpracy obu państw w tej dziedzinie, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego w przypadku planowania w pobliżu granicy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Uczestniczymy aktywnie w przeglądzie strategii zrównoważonego rozwoju UE. Poprzez naszą politykę realizujemy VI Program ochrony środowiska, a w tym szereg tzw. strategii tematycznych (strategie:
ochrony powietrza; zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; środowiska miejskiego; ochrony gleb; racjonalnej gospodarki odpadami, zintegrowaną politykę produktową, ETAP – plan działań na
rzecz technologii środowiskowych oraz REACH dot. chemikaliów).
Dokonaliśmy transpozycji prawa ochrony środowiska do przepisów krajowych. Zdecydowanie podejmujemy działania dla praktycznego wdrożenia tych przepisów w życie, uwzględniając okresy przejściowe.
Trzeba przyznać, że wymaga to poważnego wysiłku finansowego.
Ponadto, trzeba zauważyć, że wprowadzanie przepisów ochrony środowiska UE (tych obecnych, jak i przygotowywanych) pociąga za sobą
skutki gospodarcze i społeczne. Z tego punktu widzenia zajmujemy
stanowisko w stosunku do nowych propozycji.
W wielu sprawach polityki ochrony środowiska UE należy zauważyć jej wymiar zewnętrzny, gdyż np. w zakresie ochrony klimatu udział
emisji GC Europy wynosi 14%. Gdyby więc Europa nawet całkowicie

Polska blisko współpracuje również z innymi krajami sąsiednimi, zarówno w sprawach rozwiązywania problemów ochrony środowiska, jak i globalnych. Na uwagę zasługuje współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju kraju, Polska jest
za ochroną i utrzymaniem swojej charakterystycznej dla tego regionu
Europy unikalnej bioróżnorodności. Z tego powodu Polska jest przeciwna wprowadzaniu GMO dla produkcji zwierzęcej i roślinnej. Polska
powinna być czyta pod tym względem w skali światowej i według nas,
jest to wielka szansa dla rozwoju eksportu naszej żywności. Doceniamy w pełni rolę GMO w badaniach naukowych, mających służyć człowiekowi w przyszłości
Współpracujemy także w ramach szeregu innych konwencji,
poza klimatyczną: Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej i Protokole o bezpieczeństwie biologicznym do tej Konwencji;
Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu pustynnienia;
Konwencji o ochronie warstwy ozonowej i Protokół z Montrealu do
tej Konwencji oraz Konwencji Sztokholmskiej o Trwałych Związkach Organicznych.
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Polska, podobnie jak inne kraje Unii i nasi sąsiedzi są stronami
wymienionych umów. Nie ma więc przesłanek do powstawania rozbieżności poglądów, bo wszystkie te kraje obowiązują te same przepisy wspomnianych umów, a współpraca układa się dobrze (a nawet,
jak to jest w przypadku Niemiec, bardzo dobrze). Pewne problemy występują dopiero tam, gdzie chodzi o dalsze zobowiązania ekologiczne,
szczególnie, gdy te mogą wpływać na sprawy gospodarcze i społeczne, np. zobowiązania redukcyjne emisji gazów cieplarnianych w horyzoncie 2050 roku. Przy dobrej woli stron wszystkie te jednostkowe problemy dają się rozwiązywać w drodze kompromisu.
– Polska jest krajem, który – co paradoksalne – dzięki opóźnieniom w rozwoju cywilizacyjnym zwłaszcza wschodnich regionów,
stał się w UE obszarem niezmiernie atrakcyjnym przyrodniczo. W
jaki sposób należy godzić interesy gospodarki korzystającej z zasobów naturalnych z koniecznością zachowania natury w niezmienionym stanie? Jakie są granice jej eksploracji i jaką rolę w działaniach ochronnych widzi Pan dla Państwa i jego organów?
– Bogactwo przyrodnicze polskiej wsi wynika m.in. z sytuacji gospodarczej, ale to co kiedyś było postrzegane jako zacofanie, dziś
może stać się naszym atutem. W Polsce w bardzo małym stopniu rozwinęło się rolnictwo intensywne, polegające na stosowaniu dużej ilości
nawozów sztucznych i herbicydów oraz małym zróżnicowaniu upraw
na dużych obszarach. W naszym kraju zużycie nawozów sztucznych
i herbicydów jest sześciokrotnie mniejsze niż w państwach rozwiniętych, ponadto rozproszenie własności rolnej zaowocowało mozaiką
upraw – niezwykle korzystną dla przyrody.
Uważam, że Polska jest idealnym miejscem, w którym może rozkwitać unikatowe, naturalne rolnictwo ekologiczne. To powinno wyróżniać nas w Europie. Moda na ekologiczną żywność, która ogarnęła bogate kraje Zachodu, nie jest dziełem przypadku i nie ma charakteru sezonowego. To obecnie dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, a także znakomita przestrzeń rozwojowa dla młodych, dobrze wykształconych Polaków. Polska wieś może – mówiąc potocznie - położyć na łopatki europejskich konkurentów. Mamy wielki społeczny potencjał, młodsze niż na Zachodzie i coraz lepiej wyedukowane społeczeństwo. Polska wieś ma szansę rozwoju choćby ze względu na do-
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bry stan gleb, na których z powodzeniem można wytwarzać żywność
ekologiczną, nieskażoną i niezmodyfikowaną. Taka żywność osiąga na
Zachodzie bardzo wysokie ceny, gospodarstwa ekologiczne prosperują doskonale. W sprawie promocji polskiej żywności w Unii Europejskiej zamierzam współpracować z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
oraz z ministrem spraw zagranicznych.
Nasz kraj, w przeciwieństwie do wielu krajów UE nie ma swojej
domeny. Uważam, że najwyższy czas, by wypromować Polskę jako
producenta żywności o podwyższonej jakości. Szwajcarski zegarek
jest drogi, bo ręcznie robiony, jestem przekonany, że miód z Białowieży powinien być znacznie droższy niż sztucznie wyprodukowany miód
z genetycznie zmodyfikowanego rzepaku z pól o dużym zużyciu nawozów sztucznych.
Kolejną domeną powinien być rozwój turystyki. Polska może konkurować z krajami europejskimi pod względem atrakcji turystycznych:
mamy wspaniałe krajobrazy, niezwykle cenne zasoby kulturowe wkomponowane w piękną przyrodę i czyste powietrze. Zaniedbana jest, choć
coraz szybciej się modernizuje, infrastruktura techniczna – jej budowę
trzeba przyśpieszyć, we współpracy z samorządami lokalnymi i administracją wojewódzką, przez wspieranie inicjatyw, które sprzyjają racjonalnemu wykorzystaniu i ochronie środowiska naturalnego. Mało o tym
słychać w mediach, ale w ciągu ostatnich 15 lat w Polsce wybudowano
lub zmodernizowano ponad 5 tysięcy oczyszczalni ścieków.
Promocja polskiej żywności i rozwój turystyki to wielka szansa na
stworzenie miejsc pracy i zatrzymanie ludzi na wsiach, a także ogromna szansa na zachowanie bogactwa przyrodniczego.
Co więcej, w resorcie środowiska coraz większą wagę przywiązujemy do inwestycji na terenach niezurbanizowanych. Uważam, że
w Polsce te właśnie tereny wymagają pomocy finansowej i inwestycji proekologicznych. Staramy się, aby wsparcie trafiało do związków
gmin. Uważam, że z punktu widzenia naszego kraju sukcesem była
mobilizacja lokalnych społeczności i tworzenie związków gmin do realizacji projektów proekologicznych.
– Dziękuję za rozmowę.
Kolumna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WAŻNE DLA SAMORZĄDÓW

Gminny outsourcing
Zdecydowana większość polskich gmin boryka się z problemami finansowymi, z wielkim trudem udaje się sfinansować
statutową działalność w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa czy porządku publicznego. Zmieniające się przepisy konsekwentnie przenoszą większą odpowiedzialność na samorządy, co w dłuższym okresie czasu nie pozwala myśleć lokalnym
włodarzom o inwestycjach w szczególności tych, które łączą się
z prefinansowaniem lub znaczącym udziałem własnym ze strony gminy.
Z pomocą przyjść może dobrze rozwinięty i sprawnie działający
system organizacji pozarządowych, dla których aplikowanie o środki, w szczególności z budżetu UE jest o wiele łatwiejsze i tańsze. Obszar NGO bardzo szybko rozwinął się po 1989 i skutecznie wypełnił lukę, którą ustawodawca przeoczył bądź zaniedbał. Organizacje
trzeciego sektora zajmują się praktycznie wszystkimi aspektami życia publicznego, włączając w to m.in. pomoc wykluczonym społecznie, przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom, rozwój kultury i sportu, wspieranie przedsiębiorczości. Po akcesji Polska, chcąc czy nie
chcąc, skazana jest na przejmowanie wzorców od „Starej piętnastki”, gdzie to „pozarządówka” przejmuje lwią część odpowiedzialności za rozwój lokalny.
Nie inaczej zaczyna się dziać obecnie w Polsce. Doskonałym
tego przykładem legislacyjnym, wymuszającym wręcz na organizacjach pozarządowych przejmowanie odpowiedzialności za rozwój poszczególnych gmin, są założenia wytycznych do niektórych implementowanych obecnie programów operacyjnych w ramach funduszy
strukturalnych. Zilustrować to może przykład Działań 1.5 i 1.6 z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działania te nakierowane są na pomoc osobom wykluczonym społecznie
w reintegracji społecznej i zawodowej oraz wsparcie kobiet na rynku
pracy. Cele Programu osiągnięte mogą być poprzez organizację szko-

leń, warsztatów, seminariów itp. Działania te mogą również być wspierane poprzez bezpośrednie dodatki szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych, zapewnienie opieki dla osób zależnych,
wyżywienie oraz transport na miejsce
szkoleń. Wachlarz pomocy jest więc
bardzo szeroki i dobrze dostosowany do
potrzeb grup docelowych.
Problem jawi się dopiero w momencie szczegółowego przeglądania wytycznych dla projektodawców, gdzie wyczytać można, iż miejskie instytucje, statutowo zajmujące się problemami ludzi wykluczonych np. MOPS czy PUP muszą wyłożyć min. 20% jako wkład własny przy założeniu, że średnia wartość projektu zgłaszanego w ramach SPO RZL (dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) wynosi około 500 000 zł, koszt realizacji zamierzonych działań na rzecz
wykluczonych społecznie wynosić będzie blisko 100 000 zł. Ten sam
merytorycznie projekt zgłaszany przez działającą w obszarze pomocy wykluczonym organizację pozarządową kosztować będzie zaledwie 5 000 zł. Organizacje inne niż sektora publicznego wnoszą zaledwie 1 %-wy wkład własny w realizacje projektu.
W konsekwencji w wielu gminach to właśnie organizacje trzeciego sektora są bardziej aktywne na polu pozyskiwania funduszy strukturalnych niż statutowo działające instytucje miejskie. Samorządowcy
preferują „podzlecać” organizacjom pozarządowym część swoich zadań, zarówno przyczyn organizacyjnych, jak i ekonomicznych. Ubogie
i ciągle okrajane budżety miejskich placówek nie ponoszą dodatkowych obciążeń związanych z przygotowaniem i realizacją projektu, organizacje pozyskują fundusze i realizują swoje cele, a co najważniejsze korzystają z tego grupy docelowe czyli beneficjenci ostateczni.
Wojciech Wasilewski
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Ucieczki z miasta

Wiadukt. Ściany szczelnie zamalowane przez grafficiarzy, pomazane, jaskrawe. Z hukiem i chrzęstem przetaczają się dwa tramwaje,
pędzi lawina samochodów, podnosząc tumany kurzu a górą, nad głową ciężko łomocze pociąg. Co ja tu robię na litość boską? Ale wraz
z tłumem przechodniów muszę przez to piekło przejść. I za każdym razem odczuwam potrzebę ucieczki z tego okropnego miejsca. I z miasta
w ogóle. Z każdego miasta. Z Pałacem Kultury czy bez.
Wiele, wiele lat temu miasto było synonimem awansu społecznego. A było to w czasach werbowania do kopalń i hut pracowników na
wsiach, w tym także dalekich na tzw. ścianie wschodniej. Prosto z chałup trafiali ludzie do mieszkań, w których była „woda w ścianie, piec
pod oknem i własny wychodek”. Powstawały całe połacie blokowisk
na obrzeżach miast, w których upychali się szczęśliwi ludzie, mając
7m2 na głowę, maleńką kuchnię z oknem lub „ślepą”. I pomyśleć, że
otrzymanie przydziału na mieszkanie zwane M-1, M-2 lub M-5 było
wówczas szczytem osiągnięć życiowych, a jeśli do tego dodać te sławne meblościanki „Kowalski” i legowiska, rozkładane na noc i składane
na dzień, to doprawdy można już tylko wzdychać do czasów, gdy „małe
było piękne”, a człowiekowi tak niewiele było potrzeba do szczęścia.
Oczywiście nie zgodzi się z tym obecny 30-latek, który wciąż mieszka u mamusi i nie może się ożenić, bo nie ma dokąd wyjść z domu „na
swoje”. Pomysłu na tanie budownictwo komunalne jak nie było tak nie
ma. Natomiast ceny mieszkań idą w górę, zwłaszcza w stolicy, gdzie
1m2 kosztuje już 7 tys. zł. Narodziło się zjawisko budowania i kupowania mieszkań pod wynajem, które ich właścicielom przynoszą taki
dochód, że nie muszą pracować i odkładać na emeryturę. Tacy współcześni posiadacze – kamienicznicy.
Uciec dokądś, gdy sąsiadka na górze co dzień tłucze
kotlety i warczy przedpotopowym robotem, gdzie psy obsikują windy, gdzie głuchnie się
od ruchu ulicznego i odgłosów
remontów na wszystkich kondygnacjach.
W tych naszych blokowiskach maczał palce słynny architekt Le Corboussier,
który wymyślił idealne osiedla mieszkaniowe, gdzie ludzie w przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach żyliby
długo i szczęśliwie. Ze wspólną świetlicą, żłobkiem, placem
zabaw itd. Ta idea nie sprawdziła się. Bloki okazały się antyhumanistyczne. Ludzie wcale nie chcą mieszkać na kupie ani przyjaźnić się ze wszystkimi sąsiadami. Poczuli się w tej masie osamotnieni i anonimowi.
Blokowiska nie powstawały wyłącznie u nas. Są w całej Europie.
Stały się z czasem slumsami zamieszkałymi przez emigrantów, gdzie
pojawiają się jak np. we Francji zamieszki etniczne. W b. NRD blokowiska albo się wyburza albo rewitalizuje, przebudowuje. U nas również coś się zaczyna dziać w tej materii. Występuje w nich mianowicie wymiana pokoleniowa i młodzi ludzie dziedzicząc mieszkanie własnościowe, gruntownie je przebudowują zgodnie z obecnymi standardami mody, estetyki i wygody, otrzymując w efekcie niemal apartament
lub apartamencik. Spółdzielnie mieszkaniowe ocieplają budynki i kładą nowe kolorowe tynki. W niektórych, w ramach rewitalizacji osiedli,
porządkuje się otoczenie, usypuje wzgórza, sadzi roślinność, pojawiają się fontanny.
Nie zmienia to jednak faktu, że sąsiadka tłucze mi nad głową kotlety a inna wyciera buty o moją wycieraczkę, bo na swojej położyła
śnieżnobiały ręcznik, taka czyściocha. Pełno nas, a jakby nikogo nie
było. Ponadto mieszkania w blokach są coraz droższe.
Z wysokiego balkonu wzrok podąża daleko aż na skraj miasta,
gdzie majaczą drzewa. Wiosną i latem chyba wszystkich ludzi uwięzionych w mieście opanowuje tęsknota zawyjazdem. Daleko lub blisko.
Na zawsze lub na jakiś czas. Znak, że zbliżają się wakacje. A może jest
to zupełnie coś innego, jakiś pierwotny instynkt, który nam podpowiada, że ten wysoki balkon to jest coś nienaturalnego, sztucznego i ob-

cego człowiekowi, od pokoleń mieszkającego nisko, blisko ziemi, wystarczy parę
stopni by jej dotknąć.
Pojechałam do znajomych na wieś.
A właściwie do przysiółka. Na jeden
dzień, a właściwie na kilka godzin. Kwitły
i pachniały wiśnie. Kiście bzu były jeszcze
stulone. Z domu na wzgórzu zapierający
dech w piersiach widok na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jaskrawa zieleń pól, ciemne fale lasów na górzystym horyzoncie i niebo prawie szafirowe. I kilka tylko domów zbudowanych lub przebudowanych przez uciekinierów ze Śląska. Mówią, że
tutaj każdy dzień jest bardzo długi. I każdy inny zależnie od pogody.
Że obserwuje się zmiany pór roku, które w mieście przechodzą prawie
niezauważone. Że jest cicho. Że przez TV i internet mają kontakt z całym światem. Że mają czas wieczorem spotykać się na brydża. Że niektórzy dojeżdżają stąd do pracy do Katowic a inni, przedstawiciele wolnych zawodów, pracują w domu. Że jak im przyjdzie ochota to jadą na
kawę do Krakowa. Że czują się tutaj szczęśliwi.
Warszawa opasana jest gwałtownie rozbudowującym się budownictwem indywidualnym. Podobnie dzieje się w innych dużych
miastach. Tylko w kwietniu br. inwestorzy indywidualni otrzymali zezwolenie na budowę prawie 7 tys. mieszkań, głównie domów jednorodzinnych. Czy te budowy się zaczną i szybko skończą to już inna
sprawa. Ale oznacza to powrót do budownictwa jednorodzinnego.
Jest też chyba oznaką poczucia stabilności gospodarczej kraju. Blokowiska nie są już w modzie.
Posiadanie własnego
domu przez elity i nie tylko przez elity stało się natomiast i modą i koniecznością.
Odwrót od miasta jest coraz
wyraźniejszy. Ludzie stają na
głowie, by kupić jakąś działkę, kawałeczek pola, zaciągnąć najbardziej korzystny
kredyt, sprzedać mieszkanie
w mieście, wyciągnąć z banku oszczędności i zbudować
na wsi dom. Mówią, że kalkuluje się. Często dom jest tańszy, aniżeli mieszkanie w mieście, oczywiście pod warunkiem, że nie jest to rezydencja. Niektórzy, trawieni jeszcze niepewnością, zachowują
mieszkanie w mieście jako pied `a terre, na wszelki wypadek, na okoliczność zasypania się w śniegu, lub mieszkanie dla studiujących dzieci. Bo na wsi traci się anonimowość, zaczyna się lubić ludzi, po staropolsku wita się gości, choćby zwalili się niespodziewanie.
Z mojego wysokiego balkonu obserwuję w każde piątkowe popołudnie stojące w korkach samochody. Stoją, posuwają się metr za metrem, by w końcu wyrwać się z miasta. Jedne jadą w kierunku Beskidów, drugie na północ. A więc ludzie mają swoje mety, w których spędzają weekend.
Czy ja wiem? Pewne zjawiska zachodzą samoistnie i w sposób naturalny. W odróżnieniu od przeszłości znakiem awansu społecznego jest dziś posiadanie własnego domu pod miastem a nawet bardzo daleko od niego. Stefan Żeromski tęsknił w pamiętnikach: mieć choć chatę i tylko słomiankę pod nogi. Zbudował.
W Nałęczowie.
Może w każdym z nas od czasu do czasu pojawia się pragnienie,
by tak sobie siąść na przyzbie i spokojnie patrzeć na świat. Zwolnić
tempo. Pobyć a nie pędzić. Sadzić drzewa. Podlewać róże. Ja zawsze
doznaje takiego uczucia, gdy przechodzę pod owym piekielnym wiaduktem lub czekam na pasach na zmianę świateł i patrzę na to ruchome żelastwo, które pędzi na łeb na szyję. Ale w gruncie rzeczy to należę chyba do grona zaprzysiężonych mieszczuchów i ucieczka na wieś
mi nie grozi. Chyba, że na jeden dzień, na jeden tydzień.
Ewa Wanacka

