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Macie Państwo przed sobą 35/36 numer „Euroregionów Polska”. Jesteśmy jedynym pismem
poświęconym tematyce euroregionalnej.
Do tej pory adresowaliśmy nasz miesięcznik do elit władz politycznych, samorządowych i
gospodarczych w całym kraju.
Wychodząc naprzeciw społecznym zainteresowaniom problemami integracji europejskiej chce−
my dotrzeć do większych kręgów czytelniczych i poszerzyć tematykę poruszaną na naszych
łamach. Pragniemy jak najlepiej informować o problematyce euroregionalnej wszystkich nią
zainteresowanych.
Zamierzamy też – jak dotychczas – prezentować najwartościowsze inicjatywy samorządów
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Chcemy zatem poszerzyć grono naszych prenumera−
torów. Tylko ta forma dystrybucji zapewni bowiem stałe, regularne, a co najważniejsze – pewne
otrzymywanie wszystkich numerów „Euroregionów – Polska”.
Prenumeratę można zamówić przysyłając zlecenie na adresy poczty elektronicznej uwidocz−
nione w stopce redakcyjnej na str.3.
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OD REDAKCJI

Znak czasu
Ju¿ nied³ugo po tegorocznym lecie pozostan¹ tylko
wspomnienia. Jako cz³owiek, który w ca³oœci spêdzi³ je
pracuj¹c, mam pe³ne bezpieczeñstwa poczucie, ¿e nie
jestem sam. Miliony rodaków przed³o¿y³y obowi¹zki nad
mo¿liwoœæ wypoczynku. Wydaje mi siê, ¿e nadal tkwimy
– od kilkunastu lat - w amoku nadrabiania straconego
czasu. Pracowaæ, pracowaæ – za wszelk¹ cenê!. Ze strachu przed utrat¹ zajêcia – bo, a nu¿, podczas naszego
urlopu pracodawca znajdzie kogoœ lepszego na nasze
miejsce? Z potrzeby zaspokajania ambicji konsumpcyjnych, bo przecie¿ ci¹gle trzeba MIEÆ wiêcej i wiêcej. Z
powodu presji spo³ecznej, która ludzi maj¹cych problem
z wrodzonym lenistwem i tkwi¹cych w g³êbokiej z tego
powodu frustracji, pcha do doœcigniêcia kreowanego
przez media stereotypu pracowitego cz³owieka sukcesu,
najlepiej – biznesmena.
Oczywiœcie – wielu z nas wyjecha³o na najwy¿ej dwutygodniowe urlopy: nie wnikam, czy myœleli ca³y czas o powrocie z nich i co tu, w kraju, czy w swoim zak³adzie zastan¹. Mo¿e wypowiedzenie? Faktem jest, ¿e pojêcie „niepewne czasy” nadal ma tu, nad Wis³¹ i Odr¹ zastosowanie.
Prawd¹ jednak jest i to, ¿e dopiero zaczynamy przyzwyczajaæ siê do stanu znanego spo³eczeñstwom innych krajów od stuleci. Pewnoœæ jutra jest spraw¹ wzglêdn¹. Nic
nie jest dane raz na zawsze: ani praca, ani sta³e dochody,
ani zdrowie, a przede wszystkim poczucie szczêœcia. Sêk
w tym, ¿e trzeba byæ przygotowanym do zmian, nag³ych
zwrotów, propozycji rzucaj¹cych cz³owieka na drugi kraniec kraju, albo i – od maja – Europy. Wszyscy siê tego
uczymy, okupuj¹c tê edukacjê stresami i palpitacjami serca. To s¹ niepoliczalne koszty integrowania siê z Europ¹, z
cywilizowanym œwiatem, gdzie nie maj¹ szansy jednostki
zakompleksione, ma³o lub zgo³a nie mobilne.
Jesteœmy czêœci¹ zamkniêtego obiegu. I o tym mówi¹
tak¿e nasi goœcie w tym numerze ER-P. W³aœnie tematyka ekologiczna, jej zg³êbianie, poznawanie konsekwen-

cji, jakie w przyrodzie powoduje
dzia³alnoœæ cz³owieka i refleksja
nad t¹ dzia³alnoœci¹ – mo¿e
nadaæ naszemu myœleniu to,
czego bardzo brakuje w stosunku do rzeczywistoœci: dystans.
Naprawiamy w naszym naturalnym œrodowisku ¿ycia to, coœmy
przez dziesiêciolecia napsuli.
Porzucamy zwyczaj kalania w³asnego gniazda - i to bez poetyckiej przenoœni. Zaczynamy byæ zdolni do decydowania siê na wydatki liczone w
miliardach z³otych, a dziêki UE i w euro tak¿e, na inwestowanie w dziedzinê stanowi¹c¹ podstawê naszej egzystencji. Wszelkie filozoficzno-psychologiczne rozwa¿ania
na temat naszego przystosowywania siê do ¿ycia wed³ug
regu³ cywilizowanego kapitalizmu trac¹ sens, jeœli oka¿e
siê, ¿e toczymy je maj¹c pod nogami spalon¹ ziemiê,
wdychamy zatrute powietrze i pijemy smrodliw¹, mêtn¹
wodê. Wiêc prowadzimy pracê organiczn¹ po to, by rozmyœlaniom o kondycji cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie zapewniæ komfort, a przez to, koñcowym wnioskom,
przynajmniej prawdopodobieñstwo trafnoœci.
I ju¿ s¹ efekty. Dlaczego miliony Polaków decyduj¹ siê
na wypoczynek w kraju, chocia¿ jest on czêsto dro¿szy
ni¿ zagranic¹? Czy tylko z patriotyzmu, czy tylko ze strachu przed zetkniêciem siê z obcymi? Ej¿e! Czy przypadkiem nie dlatego zosta³em w stolicy niegdyœ czarnego
Œl¹ska i wola³em pracowaæ nad gazet¹, ¿e za oknem widzê zbit¹ masê czystych, zielonych liœci, b³êkitne, niczym
nad Adriatykiem niebo, a w bia³ych spodniach chodzê ju¿
od tygodnia i ani mi w g³owie pranie?
Odpowiedzi na te pytania s¹ oczywiste, tak jak i wysi³ek liczony – jak¿e by inaczej w tych czasach – w
pieni¹dzach, sk³adaj¹cych siê na d³ug, który oddajemy
naturze. A najwa¿niejsze jest to, ¿e nie s¹ one marnotrawione. To te¿ znak czasu.
Jacek Broszkiewicz
redaktor naczelny
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POLSKA EKOLOGIA W UE: GPW

Woda dla milionów
Z ANDRZEJEM BILNIKIEM, Dyrektorem Górnośląskiego Przed−
siębiorstwa Wodociągów w Katowicach rozmawia Antoni Szczęsny
- Zakrawa na truizm opi−
sywanie roli wody w naszym
życiu. Troska o jej czystość
i dostateczną ilość jest nie−
odłącznym elementem także
działań proekologicznych.
Jak GPW przygotowuje się i wdraża surowe normy obo−
wiązujące w tej sferze w Unii Europejskiej, do której od
kilku miesięcy należymy?
- W dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi obowi¹zuje uchwalona przez Parlament Europejski w roku 2000 Ramowa Dyrektywa Wodna. Jest to bardzo obszerny akt prawny okreœlaj¹cy funkcjonowanie gospodarki wodnej w kontekœcie zasady zrównowa¿onego rozwoju. Zakoñczenie wdra¿ania tej dyrektywy okreœlono na rok 2015 i ta data wyznacza plan dzia³añ,
jakie nale¿y przedsiêwzi¹æ zarówno w skali makro, jak i w wymiarach lokalnych. Wysi³ki podejmowane na tych dwóch p³aszczyznach musz¹ z sob¹ wspó³graæ. Gospodarowanie zasobami
wodnymi musi mieæ charakter kompleksowy, co oznacza nie
tolerowanie samowolnych dzia³añ gminy, czy pojedynczego
przedsiêbiorstwa. Idealnym prze³o¿eniem woli Parlamentu Europejskiego jest system, w jakim swoje miejsce ma Górnoœl¹skie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów. Ka¿dego dnia dostarczamy wodê
3 milionom mieszkañców aglomeracji œl¹skiej produkuj¹c jej codziennie 500 tysiêcy metrów szeœciennych. Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdzam, ¿e woda produkowana przez GPW spe³nia wszelkie normy unijne, a potwierdzeniem jest posiadany certyfikat ISO. Nasza woda jest ozonowana, przepuszczana przez

filtry wêgla aktywnego, staramy siê stosowaæ wszelkie nowinki
technologiczne w tej bran¿y.
− Mimo zmniejszonego zapotrzebowania na wodę – jest
droga, a przemysł nie połyka tak ogromnych jej ilości, jak
niegdyś – ciągle wisi nad nami widmo suchych kranów. Czy
te przepowiednie są zasadne?
Obszar Europy Œrodkowej jest perspektywicznie zagro¿ony niedoborem wody. Ta prognoza brzmi szokuj¹co, bo mamy w pamiêci
powodziowe kataklizmy lat 80. i 90., a i tegoroczne lato jest d¿d¿yste. W tym œwietle mo¿e siê okazaæ, ¿e inwestycje wodne prowadzone w ci¹gu ostatnich 20 lat na Górnym Œl¹sku, czêsto pod
potrzeby obecnie restrukturyzowanego przemys³u ciê¿kiego –
produkowaliœmy wówczas nawet do 1 miliona 800 tysiêcy metrów
szeœciennych wody na dobê! – mog¹ staæ siê zbawienne w przysz³oœci. Wieloma z nich zarz¹dzamy. Ta infrastruktura obecnie
mo¿e wydawaæ siê z pozoru zbyt rozbudowana, a koszty jej utrzymania nieuzasadnione, lecz nie mo¿emy – myœl¹c strategicznie –
lekcewa¿yæ opinii hydrologów analizuj¹cych mo¿liwy rozwój sytuacji w nastêpnych latach. Oczywiœcie dostosowujemy mo¿liwoœci
produkcyjne przedsiêbiorstwa do potrzeb naszych odbiorców tak,
aby dostarczanie wody by³o op³acalne, równoczeœnie jednak dbamy o maj¹tek, który ju¿ nied³ugo mo¿e siê okazaæ jedyn¹ desk¹
ratunku przed niedoborami wody.
− Czy skala zagrożenia niedoborami wody jest porówny−
walna z jej gwałtownym przybieraniem, powodziami?
Dla takiego skupiska ludnoœci, jakie jest na Œl¹sku – tak. To
zagro¿enie wi¹¿e siê nie tylko z ocieplaniem klimatu. Latem
cd. na str. 6
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Ekologia – napęd ro
Z JERZYM SWATONIEM, ministrem środowiska rozmawia
Jacek Broszkiewicz

− Dobre perspektywy otwiera przed
naszym krajem unijny Fundusz Spój−
ności. Mogą z jego wsparcia skorzy−
stać przede wszystkim samorządy.
Mówiąc o ekologii mamy często na
uwadze gminy miejskie, gdzie stopień
dewastacji środowiska jest najpoważ−
niejszy. Tymczasem obok miast ist−
nieją wsie, gdzie również występują
problemy ekologiczne. Czy liderzy sa−
morządów wiejskich poradzą sobie z
występującymi u nich kłopotami? W
jakim stopniu mogą liczyć na pomoc
resortu?
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- Wiele polskich gmin ma, niestety, problemy z zapewnieniem wk³adu w³asnego do
inwestycji, które mog³yby uzyskaæ dotacje
z funduszy strukturalnych. W tej sytuacji
mog¹ liczyæ na wsparcie z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i woje-

wódzkich funduszy, Ekofunduszu, czy np.
Banku Ochrony Œrodowiska. Inwestycje z
zakresu ochrony œrodowiska, których beneficjentami s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, bêd¹ równie¿ wspó³finansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekty z dziedziny ochrony œrodowiska w ramach ZPORR bêd¹ realizowane
poprzez dwa dzia³ania: „Infrastruktura ochrony œrodowiska” i „Infrastruktura lokalna”. W
ramach dzia³ania „Infrastruktura lokalna” realizowane bêd¹ ma³e inwestycje na terenach
wiejskich i w ma³ych miastach. W ramach
dzia³ania „Infrastruktura ochrony œrodowiska” realizowana bêdzie natomiast inwestycje o znaczeniu regionalnym, s³u¿¹ca
wzmacnianiu konkurencyjnoœci regionów.
W ramach dzia³ania „Infrastruktura
ochrony œrodowiska” realizowane bêd¹ projekty polegaj¹ce na budowie i modernizacji
infrastruktury ochrony œrodowiska. Da to
bezpoœrednie korzyœci, takie jak zaopatrzenie w wodê i oczyszczanie œcieków, zago-

spodarowanie odpadów, poprawê jakoœci
powietrza i zapobieganie powodziom.
W ramach dzia³ania „Infrastruktura lokalna” wspierane bêd¹ projekty infrastrukturalne realizowane na obszarach wiejskich
i w ma³ych miastach (do 15 tys. mieszkañców) wynikaj¹ce z Programów Rozwoju
Lokalnego realizowanych na obszarach
wiejskich i obszarach wystêpowania przemys³ów tradycyjnych, objêtych programami restrukturyzacyjnymi.
− Jest Pan ministrem ze Śląska – re−
gionu o największych potrzebach eko−
logicznych, wynikających z prowadzo−
nej tu przez wiele lat rabunkowej go−
spodarki w obszarze środowiska. Na co
może liczyć Śląsk, tak jeśli chodzi o
Unię Europejską, jak i ministerstwo śro−
dowiska?
- Œl¹sk jest specyficznym regionem, w
którym skoncentrowa³y siê: najwy¿sze w kraju
uprzemys³owienie, niespotykane w innych
czêœciach kraju zanieczyszczenie œrodowiska oraz – widoczne coraz bardziej w ostatnim czasie – ogromne problemy spo³eczne.
Co prawda, od 1989 roku Œl¹sk zrobi³ du¿y
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Zapora w Gocza³kowicach

rozwoju

(1)

postêp – zmniejszy³a siê iloœæ szkodliwych
emisji do atmosfery i polepszy³a jakoœæ wód.
Sytuacja spo³eczna i stan œrodowiska s¹ jednak wci¹¿ dalekie od oczekiwañ.
Ja przywi¹zujê szczególn¹ wagê do
wspó³pracy ze œl¹skimi samorz¹dami w staraniach o unijne dotacje. Jest to wielka szansa dla tego biednego i zdegradowanego przyrodniczo regionu. Brukselskie pieni¹dze
przyczyni¹ siê nie tylko do ogromnej poprawy stanu œrodowiska, ale stworz¹ nowe,
„zielone miejsca pracy” – zwi¹zane z budow¹ i obs³ug¹ proekologicznych inwestycji. Co wiêcej, dotacje unijne mog¹ staæ siê
impulsem wzrostu gospodarczego.
Wnioski z województwa œl¹skiego s¹
coraz lepiej przygotowane, co pozwala
wierzyæ, ¿e znacznie wiêksze pieni¹dze
z Funduszu Spójnoœci i funduszy strukturalnych tak¿e zostan¹ wykorzystane. Widaæ du¿¹ aktywnoœæ województwa œl¹skiego w dzia³aniach proœrodowiskowych,
na tle kraju (œl¹skie zajê³o trzecie miejsce
w kraju pod wzglêdem wykorzystania pomocy unijnej w ramach programów przedakcesyjnych).
Dziêki pomocy unijnej, która w znacznej
czêœci pokry³a koszty inwestycji, w kilku
miastach wybudowano oczyszczalnie œcieków, powsta³ system wodno-kanalizacyjny

w Bielsku-Bia³ej, system kanalizacji sanitarnej w Rybniku, system zaopatrzenia w wodê
i usuwania œcieków w Czêstochowie. Za
pieni¹dze unijne uda³o siê zbudowaæ i zmodernizowaæ kilka dróg i zagospodarowaæ
tereny poprzemys³owe. Bruksela zaakceptowa³a równie¿ projekt budowy oczyszczalni
œcieków w Katowicach.
W pierwszych trzech latach cz³onkostwa
Polski w Unii Œl¹skie w ramach programu
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) otrzyma
280 mln euro. Ponad 600 mln euro (na
ochrone œrodowiska i transport) mo¿e równie¿ otrzymaæ z Funduszu Spójnoœci. Przysz³oœæ wygl¹da wiêc ca³kiem obiecuj¹co.
− Do niedawna był Pan szefem Na−
rodowego Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej, teraz objął
stanowisko ministra resortu ekologicz−
nego. Jak z tej perspektywy widzi Pan
dzisiaj najtrudniejsze problemy ochro−
ny środowiska naturalnego w Polsce?
Z czym przyjdzie ministrowi zmierzyć
się w najbliższych miesiącach?
W pierwszym roku cz³onkostwa w Unii
Europejskiej dwie najwa¿niejsze sprawy to
pe³ne wykorzystanie funduszy i œrodków
unijnych, a tak¿e w³¹czenie siê Polski w
europejsk¹ politykê ochrony œrodowiska.
Wykorzystanie pieniêdzy z funduszy unijnych to bêdzie bardzo trudne zadanie, wymagaj¹ce ogromnego wysi³ku rz¹du, parlamentu i administracji samorz¹dowej, bo Pol-

ska nie mia³a do tej pory do czynienia z tak
ogromnymi dotacjami.
Ponadto musz¹ byæ dokoñczone wszystkie akty prawne, niezbêdne z punktu widzenia wprowadzania zmian zgodnie z dyrektywami unijnymi. Trzeba znowelizowaæ Prawo
ochrony œrodowiska i Prawo wodne, ustawê
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, i uchwaliæ ustawê o handlu emisjami,
wydaæ oko³o 70 rozporz¹dzeñ wykonawczych. Najwa¿niejsze zadania wynikaj¹ce z
Traktatu Akcesyjnego to: budowa urz¹dzeñ
do przeróbki i bezpiecznego sk³adowania
odpadów, budowa oczyszczalni œcieków i
systemów kanalizacyjnych czy nowych instalacji ograniczaj¹cych emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery. Czêœæ pieniêdzy na te
inwestycje bêd¹ uzyskane z Funduszu Spójnoœci i funduszy strukturalnych (³¹cznie po³owa funduszy ekologicznych dla nowych
dziesiêciu krajów cz³onkowskich UE bêdzie
przeznaczona do wykorzystania na inwestycje w naszym kraju), czêœæ musi wygospodarowaæ Polska. W najbli¿szym czasie
zostanie opracowany system przygotowania beneficjentów i poszczególnych instytucji do wykorzystania œrodków z funduszy
europejskich. Polska bêdzie najwiêkszym
beneficjentem Funduszu Spójnoœci. Z tego
funduszu mo¿na uzyskaæ oko³o 2 mld euro
na inwestycje proekologiczne.
Kolejn¹ bardzo istotn¹ spraw¹ jest wdro¿enie Sieci Ekologicznej „Natura 2000”.
cd. na str. 7
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Woda dla...
zesz³ego roku studnie na Podbeskidziu zaczê³y wysychaæ, nie
by³o czym ch³odziæ reaktorów atomowych we francuskich elektrowniach... Tendencje klimatyczne maj¹ globalny charakter i
nale¿y je braæ pod uwagê planuj¹c przysz³oœæ w tak du¿ym i
obarczonym ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹ przedsiêbiorstwie jak
GPW. Paradoksalnie im bardziej sucho – tym lepsze dla nas
widoki. Kiedy skwar leje siê z nieba – roœnie zapotrzebowanie na
wodê w gospodarstwach domowych, obiektach rekreacyjnych,
ludzie obficie podlewaj¹ ogródki i pola uprawne. A woda kosztuje
i im wiêcej jej wyprodukujemy i sprzedamy tym lepsza sytuacja
ekonomiczna firmy. Naturalnie nasza dzia³alnoœæ ma charakter
u¿ytecznoœci publicznej, ale i u nas rachunek ekonomiczny odgrywa rolê pierwszoplanow¹. Pogoda i klimat maj¹ bezspornie
du¿y wp³yw na nasz¹ dzia³alnoœæ. Wahania wysokoœci produkcji
wody siêgaj¹ od 600 tysiêcy m3/d w upa³y do 450 tysiêcy m3/d w
dni deszczowe.
− Podkreślił Pan bardzo dobrą jakość wody z GPW. Tym−
czasem niekiedy ludzie skarżą się, że z kranu leci „zupa”.
- Ze spokojnym sumieniem podtrzymujê opiniê o wodzie, któr¹
sprzedajemy. Produkcja wody i infrastruktura tego procesu s¹
naszym niezaprzeczalnym atutem. Inaczej rzecz siê ma z sieci¹
wodoci¹gow¹. Ta jej czêœæ – magistralna, a mamy jej 1100 kilometrów – jest w niez³ym stanie, oceniam, ¿e 30 procent jest bardzo dobra, a reszta wymaga fragmentarycznej modernizacji. Ka¿dego roku wymieniamy i unowoczeœniamy oko³o 30 kilometrów
magistrali. Gorzej jest u naszych g³ównych odbiorców, w rejonowych przedsiêbiorstwach wodoci¹gowych dzia³aj¹cych w kilkudziesiêciu miastach aglomeracji œl¹skiej. W sieæ rozdzielcz¹ nie
inwestowano przez lata, a to ona doprowadza wodê do kranów w
mieszkaniach i to ona jest przyczyn¹ zdarzaj¹cych siê, na szczêœcie coraz rzadziej – wpadek. Uwa¿am, ¿e ca³y wysi³ek powinien
zostaæ skierowany na odbudowê sieci rozdzielczej i to siê robi.
To wszystko prowadzi do coraz lepszej jakoœci wody, ale tak¿e
do znacznych jej oszczêdnoœci w zu¿yciu. Mieszkania s¹ opomiarowane, nie ma ju¿ mo¿liwoœci w³¹czania w koszty ponoszone
przez odbiorców, strat powsta³ych na przesyle. Nasi koledzy z
licznych RPWiK umiej¹ liczyæ i s¹ skazani na uszczelnianie swojej
sieci, bo inaczej stan¹ siê bankrutami. A konkurencja w tej bran¿y
mo¿e byæ ogromna.- Mnie to ogromnie cieszy, bo pokazuje jak
wielkiego skoku cywilizacyjnego dokonaliœmy w ci¹gu minionych
kilkunastu latach.
- Ale przecież – obiektywnie rzecz biorąc – uderza to w
GPW, wraz z postępem w remontach sieci rozdzielczej tra−
fiają do was zamówienia na dostarczenie coraz mniejszych
ilości wody...
- Nie tylko du¿e zyski firmy ze sprzeda¿y mog¹ byæ Ÿród³em
satysfakcji. Œwiadomoœæ tego, ¿e praca ma sens, jest racjonalnie
pouk³adana, ¿e dobrze zaspakajamy podstawow¹ potrzebê wielkiej
spo³ecznoœci – zapewniam – smakuje nie gorzej ni¿ uzyskane zyski.
Poza tym nie oczekuje pan chyba, ¿e bêdê okazywa³ radoœæ gdy z
mozo³em wyprodukowana woda idzie w ziemiê, a nie do odbiorcy.
− Na co może liczyć Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wo−
dociągów jeśli idzie o europejskie fundusze strukturalne?
- Oczywiœcie moglibyœmy ju¿ teraz ubiegaæ siê o te pieni¹dze, nawet jeszcze jako przedsiêbiorstwo pañstwowe. Nie spieszymy siê, bo przecie¿ wiadomo, ¿e Unia Europejska niezbyt
³askawym okiem patrzy na tê formê w³asnoœci. Jesteœmy w trakcie
komercjalizacji. Pod¹¿amy specyficzn¹ œcie¿k¹. GPW ma znaczenie strategiczne dla aglomeracji œl¹skiej i Wojewoda Œl¹ski,
jako nasz organ za³o¿ycielski, podj¹³ decyzjê, by komercjalizacjê przeprowadziæ drog¹ inn¹ ni¿ prywatyzacja. To oznacza, ¿e
po skomercjalizowaniu przedsiêbiorstwo zostanie przekazane
samorz¹dowi wojewódzkiemu, który zreszt¹ wolê przejêcia GPW
w stosownej uchwale wyrazi³. Nasze aplikowanie o fundusze UE
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zale¿y od sprawnoœci naszych procedur przekszta³ceniowych,
które w optymistycznym wariancie mog¹ siê zakoñczyæ pod
koniec tego roku.
− Woda to dobro, o które wszyscy musimy się troszczyć.
Czy odczuwa Pan powszechną tego świadomość?
- Marzy mi siê, aby w cia³ach przedstawicielskich, na przyk³ad w
którejœ z komisji Sejmiku Województwa Œl¹skiego, zaczê³o dzia³aæ
Forum Wodne, na którym wszyscy zainteresowani t¹ problematyk¹ mogliby wymieniaæ doœwiadczenia, pogl¹dy i pomys³y. Chcemy byæ animatorami stosunków partnerskich pomiêdzy podmiotami gospodarczymi dzia³aj¹cymi w bran¿y, instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, samorz¹dami, które widz¹ sens troszczenia
siê o wodê, o rozumne rozwi¹zywanie problemów z ni¹ zwi¹zanych. Jestem g³êboko przekonany, ¿e woda, jako dobro o znaczeniu fundamentalnym na tak¹ szerok¹ dyskusjê zas³uguje.
− Jakie – z Pańskiego punku widzenia – bariery trzeba
pokonać, by ogromne ożywienie, które związane jest z ko−
rzystaniem ze środowiska naturalnego i jego ochroną, wy−
korzystać ku ogólnemu pożytkowi i przyspieszyć osiąganie
akceptowalnych społecznie efektów?
- S¹dzê, ¿e w Polsce sprawy zwi¹zane z ekologi¹ id¹ w dobrym kierunku, zw³aszcza w dziedzinie ochrony i wykorzystania
wody. Znacznie gorzej jest z gospodark¹ œciekow¹. Wspomniana
przeze mnie na wstêpie naszej rozmowy Ramowa Dyrektywa
Wodna UE nak³ada na nas obowi¹zki i w tej sferze. Dziœ g³oœno
mówi siê o tym, ¿e terminu dostosowania siê do jej wymogów do
roku 2015 nie bêdziemy w stanie dotrzymaæ, mimo kierowania
ogromnych œrodków – tak¿e w³asnych. Trzeba mieæ œwiadomoœæ,
¿e woda w przyrodzie kr¹¿y w obiegu zamkniêtym i od tego, czy
bêdziemy w stanie skutecznie utylizowaæ i uzdatniaæ œcieki – w
du¿ej mierze zale¿y jakoœæ wody, która trafi do naszych kranów.
Uwa¿am, ¿e punkt ciê¿koœci w wysi³kach zwi¹zanych z wod¹
nale¿y umiejscowiæ na tym w³aœnie odcinku. Ale i na naszym,
wodnym podwórku sporo jest do naprawienia. Nie zawsze lokowanie œrodków unijnych w budowê nowych ujêæ i Ÿróde³ wody jest
uzasadnione, choæ potrafiê zrozumieæ ambicje uniezale¿nienia siê
od monopolisty, za jakiego czasami uwa¿aj¹ GPW koledzy z rejonowych przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w miastach i gminach. Wszyscy dzia³amy w spo³ecznym interesie i naprawdê lepiej wystêpowaæ o pieni¹dze z Unii na niezbêdne inwestycje wodoci¹gowe i
kanalizacyjne na w³asnym terenie ni¿ d¹¿yæ do ca³kowitej samowystarczalnoœci. GPW opanowa³o na Œl¹sku 80 procent rynku
wody, ale monopolist¹ nie jest, bo nie mo¿e bezkarnie podnosiæ
ceny oferowanej przez siebie wody. Coraz szerzej wkracza konkurencja i musimy siê z ni¹ liczyæ. Pojawiaj¹ siê inne podmioty, a
wodê mo¿na kupowaæ tak¿e w innych krajach. Jastrzêbie Zdrój
kupuje j¹ w s¹siednich Czechach.
Wracaj¹c do ochrony œrodowiska chcia³bym zaznaczyæ, ¿e GPW
jest w³aœcicielem dwóch du¿ych zbiorników wodnych: Gocza³kowic ko³o Pszczyny i Koz³owej Góry ko³o Pyskowic. Tamtejsze gminy mia³y do nas sporo pretensji, ¿e w trosce o czystoœæ wody
niechêtnie zezwalamy na lokowanie tam obiektów rekreacyjnych i
na turystyczne wykorzystywanie tych akwenów. Okazuje siê, ¿e –
w zwi¹zku z naszym wejœciem do UE i jej programem – coraz
czêœciej g³os decyduj¹cy w sprawie ochrony œrodowiska maj¹ ekolodzy.
− Żyjemy w czasach wszechogarniającego zagrożenia mię−
dzynarodowym terroryzmem. Czy w GPW podejmuje się
działania, by tak istotne dobro powszechnego użytku, jakim
jest woda, było dobrze chronione?
- Pomys³owoœæ terrorystów jest du¿a i trudno przewidzieæ obiekt
ataku. To, co mo¿na zrobiæ w ramach obrony defensywnej – oczywiœcie robimy. GPW dysponuje w³asn¹ s³u¿b¹ ochrony ujêæ wody i
obiektów jej uzdatniania. Non stop dzia³a gêsta sieæ laboratoriów
stale monitoruj¹cych wodê. Zasadniczo rzecz bior¹c nie ma mo¿liwoœci zatrucia tak wielkich zbiorników wody pitnej, jak akwen w
Gocza³kowicach. To jest po prosu technicznie niemo¿liwe, a przynajmniej bardzo trudne do wykonania. Wszystkie strategiczne punkty procesu technologicznego produkcji wody s¹ pod kontrol¹.
− Dziękuję za rozmowę.
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Z dr hab. inż. JANEM SKOWRONKIEM, dyrektorem Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach rozmawia Jacek Broszkiewicz
- Jest sprawą oczywistą, że
troska o środowisko natural−
ne w bezpośredni sposób
wpływa na to jak żyje każdy z
nas. Pański Instytut przykłada
wielką wagę do łączenia dzia−
łań mających na celu przywra−
canie do życia obszarów znisz−
czonych przez industrialne i
urbanistyczne przedsięwzięcia,
czuwa nad tym, by nie popeł−
niano błędów z przeszłości, a
poprzez to ma wpływ na wa−
runki życia mieszkańców miast i terenów uprzemysłowio−
nych. Wiele już zrobiono w tej sferze, ale chyba o wiele
więcej jeszcze przed nami?
- To prawda. Chcia³bym jednak nieco zmodyfikowaæ pañsk¹
tezê zawart¹ we wprowadzeniu do pytania. Otó¿ nie jestem za
wy³¹cznie antropocentrycznym traktowaniem œrodowiska przyrodniczego. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ¿yjemy w symbiozie ze œwiatem
przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. Jeœli zbyt skoncentrujemy siê
na naszym zdrowiu, to mo¿emy straciæ z pola widzenia zmiany,
jakie ten sposób postêpowania mo¿e spowodowaæ przede wszystkim w œwiecie roœlin i zwierz¹t. Przyk³adem mog¹ byæ katastrofalne skutki stosowania DDT, ale tak¿e trudne do przewidzenia na-

stêpstwa obecnie prowadzonych modyfikacji genetycznych. O ile
jeszcze jesteœmy w stanie zauwa¿yæ wyginiêcie tygrysa syberyjskiego albo czarnego nosoro¿ca, to ca³ej masy gatunków drobnych roœlin, drobnoustrojów, które bezpowrotnie nikn¹ z powierzchni
globu niemal ka¿dego dnia – ju¿ nie potrafimy dostrzec. Tymczasem cz³owiek jest ogniwem biosfery i, choæ jego mo¿liwoœci sprawcze s¹ du¿e, to tylko takim ogniwem pozostaje. Je¿eli zatem bêdziemy siê koncentrowaæ jedynie na sobie to mo¿emy zatraciæ
œwiadomoœæ proporcji, w jakich powinniœmy pozostawaæ do reszty
œwiata ¿ywego, ale równie¿ nieo¿ywionego.
- Miałem na myśli taki antropocentryzm, który chroni zdro−
wie także umysłowe człowieka. To ono wszak powinno za−
gwarantować taki sposób pojmowania rzeczywistości, jaki
Pan zaprezentował...
- Skoro tak, to zgoda. Pozostaj¹c w tym toku rozumowania
mogê tylko wyraziæ nadziejê, ¿e taki sposób widzenia œwiata nie
bêdzie te¿ obcy naszym legislatorom. Nie wolno nam, jak to by³o w
przesz³oœci, patrzeæ wy³¹cznie przez pryzmat interesu ekonomicznego, rozwijania uci¹¿liwego przemys³u za wszelk¹ cenê i pozostawiania troski o to, co po nim pozostanie przysz³ym pokoleniom.
A pozosta³ ogrom szkód. Zadaniem Instytutu jest opracowywanie
skutecznych sposobów ich likwidacji i przywracanie do ¿ycia zdegradowanego przez cz³owieka œrodowiska. Nie bez przyczyny
mamy sw¹ siedzibê w stolicy Aglomeracji Katowickiej, w centrum
cd. na str. 8
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Ekologia – napęd rozwoju
- Jednym z najpoważniejszych pol−
skich problemów w dziedzinie ochrony
środowiska są zdegradowane tereny po−
przemysłowe, gdzie często próżno szu−
kać właściciela, bo ten już dawno prze−
stał istnieć na gospodarczej mapie kra−
ju. W jaki sposób ministerstwo środo−
wiska zamierza uporać się z tym pro−
blemem? W jakim pójść kierunku?
- Racjonalne u¿ytkowanie ziemi i jej
ochrona jest jednym z priorytetów polityki
ekologicznej pañstwa. Nale¿y podkreœliæ,
¿e z uwagi na charakter relacji spo³ecznogospodarczych i ich znaczn¹ niejednorodnoœæ oraz zasz³oœci historyczne zwi¹zane z ekstensywnym rozwojem przemys³owym i rolniczym, efektywnoœæ obecnie
funkcjonuj¹cego systemu ochrony powierzchni ziemi jest niewielka w porównaniu z osi¹ganymi wynikami w ochronie powietrza i ochronie wód..
W kwietniu 2004 roku Rada Ministrów
przyjê³a ,,Program Rz¹dowy dla terenów
poprzemys³owych ", który zosta³ opracowany z uwagi na niewielki postêp w rewitalizacji terenów zdegradowanych dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Warto podkreœliæ, ¿e tereny poprzemys³owe nie tylko stanowi¹ problem ekologiczny, ale równoczeœnie staj¹
siê nieatrakcyjne gospodarczo. Przywrócenie ich do u¿ytkowania gospodarczego

powinno wiêc przyczyniæ siê do rozwoju lokalnego. Ponowne wykorzystanie tych terenów spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na nowe tereny niezbêdne dla rozwoju przemys³u, us³ug i mieszkalnictwa. Dlatego te¿ planuje siê wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych i instrumentów
finansowo-ekonomicznych, aby procesy te
zachodzi³y przy wsparciu finansowym w³adz
publicznych, a gdy oka¿e siê to niezbêdne,

przy pe³nym zastosowaniu zasady zanieczyszczaj¹cy p³aci.
Stworzenie warunków dla zagospodarowania terenów poprzemys³owych zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju,
poprzez proponowane w dokumencie pt.
,,Program rz¹dowy dla terenów poprzemys³owych”: kierunki dzia³añ, przyczyni¹ siê
do uzyskania efektów œrodowiskowych i
cd. na str. 9
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Posprzątać po pewnej epoce
Górnoœl¹skiego Okrêgu Przemys³owego, gdzie ciê¿ar tych wysi³ków i nak³adów na
nie jest najwiêkszy. Wyspecjalizowaliœmy siê w rozwi¹zywaniu problemów terenów
poprzemys³owych, choæ tak¿e zajmujemy siê tym, co obecnie dzieje siê w przemyœle. W tej sferze kierujemy siê dyrektywami Unii Europejskiej, które jasno precyzuj¹
kryteria, na podstawie których powinna funkcjonowaæ nowoczesna gospodarka:
oszczêdnie i najlepiej dla œrodowiska, dla cz³owieka. Procesy przemys³owe powinny
byæ jak najmniej uci¹¿liwe. Przy czym takie podejœcie bynajmniej nie stanowi hamulca
rozwoju postêpu w przemyœle. Wrêcz przeciwnie – jeszcze silniej „popycha” go do
przodu, bo zmusza do poszukiwania nowych technologii, rozwoju badañ naukowych,
s³owem generuje postêp naukowo-techniczny a tym samym cywilizacyjny, przyjazny
zarówno cz³owiekowi, jego zdrowiu, ale te¿ i otaczaj¹cej go przyrodzie. Obecnie, tak
jak wspomnia³em wczeœniej, g³ówny nacisk k³adziemy na poszukiwanie sposobów
zaleczania ran powsta³ych w przesz³oœci. Na tym obszarze dla naszej placówki
pracy jest jeszcze na wiele lat. Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e usuwanie szkód jest znacznie kosztowniejsze ni¿ zapobieganie im. Dlatego te¿ musimy doskonaliæ instrumenty
prawne i ekonomiczne zapewniaj¹ce pozyskiwanie œrodków na prace badawczorozwojowe. Pozwoli to – z jednej strony zagospodarowaæ tereny poprzemys³owe, z
drugiej zaœ – skierowaæ dzia³alnoœæ przemys³ow¹ w stronê tzw. czystych technologii
produkcji i zlokalizowaæ ja na tych¿e zrewitalizowanych terenach.
- Czy polscy przedsiębiorcy są skorzy do ujmowania w swych planach
opcji produkcji w zgodzie ze środowiskiem naturalnym?
- Prawda jest brutalna: jeœli przedsiêbiorca nie ponosi odpowiedzialnoœci za stan
œrodowiska i bezkarnie je niszczy, to rzadko sam decyduje siê na wprowadzanie
technologii chroni¹cych przyrodê. St¹d tak wielka rola instrumentów prawnych oraz
ekonomicznych wymuszaj¹cych tak¹ postawê i dzia³ania proekologiczne. Chocia¿ w
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W ostatnich czasach masowo na arenie
spo³ecznej pojawiaj¹ siê rozmaite organizacje, które g³osz¹, i¿ zajmuj¹ siê ekologi¹.
Ludzi w nich zrzeszonych media „ochrzci³y” ekologami. Te same media rzadko owe
pojêcie odnosz¹ np. do dyrektora wydzia³u
œrodowiska urzêdu miejskiego, inspektora
ochrony œrodowiska, czy te¿ kogoœ zajmuj¹cego siê finansowaniem dzia³añ proekologicznych. Pojawi³o siê istotne pomieszanie
z popl¹taniem. Ekologami mieni¹ siê ludzie,
którzy najczêœciej istniej¹ spo³ecznie jako
ci zajmuj¹cy siê ochron¹ œrodowiska. Czêsto zreszt¹ robi¹ to po amatorsku. Maj¹
bardzo dobre intencje, ale niski poziom wiedzy fachowej. I tak bywa. A przecie¿ kogoœ,
kogo interesuj¹ zawi³oœci ludzkiej duszy nie
od razu nazywamy psychiatr¹! Nierzadko
tak¿e jest to forma realizowania osobistych
ambicji, tak materialnych, jak i publicznych.
S¹dzê, ¿e i to trzeba nareszcie otwarcie
powiedzieæ. Jednak¿e wœród osób, o których mowa, jest wielkie grono uczciwych,
oddanych sprawie œrodowiska, ludzi, dzia³aj¹cych w najlepszej wierze. Istnienie jednej grupy nie wyklucza istnienia drugiej.

Ci spo³ecznicy dostrzegaj¹cy potrzeby
ekologiczne naszego kraju i podchodz¹cy
do nich rzetelnie s¹ niezast¹pionymi sojusznikami wszystkich instytucji ochrony œrodowiska w Polsce. Jeœli bowiem ¿yjemy w
pañstwie przecie¿ nie najbogatszym, a potrzeby œrodowiska s¹ olbrzymie, to ka¿dy
spo³eczny nacisk na ich realizacjê sprawia,
i¿ nie schodz¹ one na dalszy plan. Trzeba
pamiêtaæ, i¿ ekologia to taka dziedzina, w
której miêdzy si³¹ sprawcz¹, a wywo³anymi
przez ni¹ skutkami, mo¿e up³yn¹æ nawet
kilkadziesi¹t lat. £atwo wiêc niektóre problemy „zamiataæ pod dywan” i uznaæ, ¿e siê
sprawê za³atwi³o.
Zmierzam do stwierdzenia, i¿ bezwzglêdnie trzeba liczyæ siê z opini¹ publiczn¹ wtedy, gdy planujemy i podejmujemy dzia³ania w du¿ej skali gospodarczej i
spo³ecznej. Z drugiej jednak strony nie mo¿e
byæ tak, ¿eby pojedyncze osoby albo niewielkie grupy osób blokowa³y przedsiêwziêcia o istotnych skutkach dla œrodowiska
naturalnego i ca³ej spo³ecznoœci, czy to lokalnej, czy regionalnej. W przyrodê bowiem
trzeba ingerowaæ, nale¿y to tylko czyniæ tak,
¿eby nie wyrz¹dzaæ jej szkód. Pozostawienie jej samej sobie nie jest mo¿liwe, bo przecie¿ sam fakt naszego istnienia na tej planecie jest ju¿ ingerencj¹ w jej ekosystem!
Dzia³alnoœæ gospodarcza i usytuowanie
Polski na mapie Europy zobowi¹zuje nas
do m¹drego „wtr¹cania siê” w naturê. Od
tego uciec siê nie da i wszelkie tego typu
zakusy mo¿na od razu w³o¿yæ miêdzy bajki.

Pojêcie zrównowa¿onego rozwoju zawiera
zreszt¹ w sobie te w³aœnie elementy rozumnego zarzadzania zasobami przyrodniczymi, nie mieœci siê w nim natomiast chêæ utrwalania swoistego skansenu w œrodowisku.
Ostatnio opinia publiczna zosta³a zaalarmowana planami dotycz¹cymi regulacji koryt rzek. Rozmaite organizacje ekologiczne protestuj¹ przeciwko zamierzeniom zwi¹zanym z betonowaniem nabrze¿y szlaków wodnych. Wskazuj¹ na koniecznoœæ zachowania naturalnych, stworzonych przez przyrodê warunków. Powiem, ¿e to piêkna idea. Jednak¿e skoro w
Polsce tak czêsto pojawiaj¹ siê powodzie
to nie wolno nam siê biernie przygl¹d¹æ,
gdy gin¹ ludzie i zwierzêta, a jako jedyny
argument podnosiæ ten o nieingerowaniu w
naturê. Rzeka nieuregulowana wygl¹da
wspaniale tylko wtedy, gdy poziom lustra
wody mieœci siê normie. Ja tak¿e zachwycam siê naturalnym stanem nabrze¿a, ale
trzeba pamiêtaæ, i¿ w sposób naturalny
wystêpuj¹ te¿ katastrofy œrodowiskowe.
Sytuacja wiêc zmienia siê diametralnie, gdy
pojawiaj¹ siê obfite deszcze, a spokojna
dot¹d rzeka jawi siê jako niebezpieczny
¿ywio³. W regulacji koryt nie chodzi o to,
¿eby zaniechaæ jakiejkolwiek ingerencji
cz³owieka, ale o to, i¿by robiæ to fachowo.
Nie stwarzaæ zatem zagro¿enia wiêkszego, ni¿ to, z którym obecnie mamy do czynienia.Gdybyœmy zapytali mieszkañców
obszarów le¿¹cych nad nieuregulowanymi rzekami, czy wol¹ podziwiaæ ich natu-
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Polsce nastêpuje przemiana postaw w tej sferze, to nie
jest ona jeszcze zbyt powszechna. Gorzej jest z chêci¹
wspó³udzia³u w prowadzeniu prac badawczo-wdro¿eniowych przez przemys³, nie mówi¹c ju¿ o jego udziale w
finansowaniu badañ podstawowych. Ci¹gle jeszcze niewiele jednostek dostrzega perspektywiczne korzyœci wynikaj¹ce z takiego nastawienia, tak jak to jest na przyk³ad
w USA czy Japonii, gdzie przedsiêbiorcom op³aca siê inwestowaæ w naukê. Decyduj¹cym argumentem za prawid³owoœci¹ takiej postawy jest fakt, ¿e to w³aœnie te kraje
nadaj¹ ton ca³ej gospodarce œwiatowej.
- Co może u nas te postawy zmienić?
- Mo¿e i powinna zmieniæ j¹ rzeczywistoœæ unijna, w której znaleŸliœmy siê 1 maja.
- Zwykło się uważać Śląsk za ekologiczną czarną dziurę. Na ile to stwierdze−
nie jest prawdziwe dzisiaj?
- To stwierdzenie jest stanowczo zbyt mocne. Problem w tym, ¿e na Œl¹sk nie ma
obecnie ¿adnego pomys³u. Dzia³ania, które podejmowano tutaj dla niwelowania skutków
oddzia³ywania przemys³u ciê¿kiego, nie mia³y jakiejœ przewodniej idei. Dopiero Narodowy
Plan Rozwoju i Strategia Rozwoju Województwa Œl¹skiego wprowadzaj¹ w te poczynania
jakiœ sens. Pojawiaj¹ siê te¿ ró¿ne ciekawe pomys³y, jak chocia¿by ten o stworzeniu na
Œl¹sku jednego z trzech g³ównych ogniw polskiej „Krzemowej Doliny”. Centrami pozosta³ych dwóch mia³yby byæ Wroc³aw i Kraków. W województwie œl¹skim zasoby ludzkie s¹
wystarczaj¹ce, by sprostaæ temu przedsiêwziêciu, jest tak¿e bardzo dobra baza naukowa. Niestety ostatnio jakoœ cicho na ten temat. Jestem przekonany, ¿e do niego rych³o
trzeba bêdzie powróciæ. Restrukturyzacja Œl¹ska nie mo¿e oznaczaæ wy³¹cznie przebudowy górnictwa i innych tradycyjnych ga³êzi przemys³u. Zmiany na Œl¹sku nie oznaczaj¹
jedynie koñca pewnej „starej” rzeczywistoœci; to przede wszystkim pocz¹tek nowego
gospodarczego ¿ycia regionu. Istniej¹ca infrastruktura powinna zostaæ wykorzystana na
przyk³ad tak jak w Belgii, gdzie w obiektach starych kopalñ zainstalowa³y siê firmy tzw.
wysokich technologii, bran¿y informatyczno-komputerowej.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.

ralne piêkno, czy te¿ unikn¹æ corocznego
podtapiania na wiosnê, to s¹dzê, ¿e mo¿na z góry domyœlaæ siê odpowiedzi. Nie
wolno te¿ stawiaæ znaku równoœci pomiêdzy regulacj¹ rzek a podwy¿szaniem stanu zagro¿enia. To grube nieporozumienie.
Rozumiem stanowisko organizacji ekologicznych w tym sensie, ¿e ich cz³onkowie
maj¹ prawo do wyra¿ania swoich pogl¹dów. Jednak¿e instytucje i ludzie odpowiedzialni z mocy prawa za stan œrodowiska
naturalnego musz¹ zachowaæ siê odpowiedzialnie i fachowo, a zatem dokonywaæ wyborów. Warto pamiêtaæ, i¿ dwie najwiêksze polskie rzeki – Wis³a i Odra nie zosta³y
do koñca ujarzmione dlatego, ¿e zabrak³o
na te inwestycje œrodków. Tu nie ma siê
czym chwaliæ, bo stwarzaj¹ one nadal dla
wielkich aglomeracji miejskich powa¿ne zagro¿enie powodziowe. Zbiorniki retencyjne tak¿e przecie¿ nie s¹ wytworem przyrody, tylko cz³owieka. Przed ich powstaniem równie¿ mieliœmy do czynienia ze
spo³ecznymi protestami, a po latach okaza³o siê, ¿e gdyby nie one to powodzie z
pewnoœci¹ poch³onê³yby znacznie wiêcej
ofiar i poczyni³y znaczniejsze szkody materialne, ni¿ do tej pory.
W ¿adnym wypadku nie chcia³bym w ten
sposób sugerowaæ, i¿byœmy pozostawali
g³usi na to, co mówi¹ ludzie. Jeszcze raz
podkreœlami – przyzwolenie spo³eczne jest
w takich przypadkach niezbêdne. Nie
sprawdza siê tu postawa narzucaj¹ca, arbitralna, trzeba z protestuj¹cymi cierpliwie
rozmawiaæ i przekonywaæ ich do swoich
racji. Innej drogi nie widzê. B³êdy, jakie zosta³y pope³nione przed laty przy planach
budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, to przyk³ad niemal¿e modelowy, teraz odbijaj¹ nam

siê czkawk¹ w postaci oporu lokalnej spo³ecznoœci. Dodam – b³êdy w sposobie dostarczania informacji i sztuce negocjacji. Nie
wziêto pod uwagê kwestii przywi¹zania do
miejsca zamieszkania, w³asnoœci prywatnej - to tylko z pozoru sprawy drugorzêdne.
Teraz mamy z³e efekty tamtych zaniechañ.
Racja w dialogu spo³ecznym jest tylko
jednym z argumentów, natomiast niezwykle istotne jest, w jaki sposób siê ten argument zaprezentuje i do niego przekona.
Wiesław Siwczak
Autor jest prezesem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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spo³ecznych. S¹dzê, ¿e dzia³ania te
maj¹ bardzo praktyczny wymiar w postaci zwiêkszenia atrakcyjnych lokalizacji, przy realizacji celów „resortowych”: rozwóju sektora przedsiêbiorstw
zajmuj¹cych siê rekultywacj¹ œrodowiska czy zmniejszenie nak³adów z bud¿etu pañstwa i samorz¹dów na rekultywacjê i zagospodarowanie terenów
zdegradowanych.
− W czasie niedawnej wizyty przed−
stawicieli Komisji Europejskiej bada−
jących postępy Polski w dziedzinie
ochrony środowiska nie szczędzo−
no nam słów uznania. Co szczegól−
nie ich ucieszyło?

Ekologia...
Komisja Europejska pozytywnie ocenia pracê Polski na rzecz dostosowania
do standardów europejskich w dziedzinie
ochrony œrodowiska. Da³a temu wyraz opinia przedstawiona jeszcze przed akcesj¹
Polski do UE – szczególne uznanie KE wyra¿a wobec olbrzymiego wysi³ku na rzecz
transpozycji prawa europejskiego do prawa krajowego. Brano tutaj pod uwagê liczbê aktów prawnych UE, których zapisy
musia³y zostaæ odzwierciedlone w polskich
rozwi¹zaniach legislacyjnych.
Komisja Europejska interesuje siê
szczególnie stanem wdra¿ania prawa, a
Polsce uda³o siê przecie¿ zrealizowaæ zobowi¹zania negocjacyjne obejmuj¹ce wiele trudnych dzia³añ. Kluczowe przedsiêwziêcia dotyczy³y przygotowania planów i
programów. Zosta³y opracowane strategiczne dokumenty, aktualnie w Polsce
wdra¿ane, m.in. Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami, Krajowy Program
Oczyszczania Œcieków Komunalnych,
programy ochrony jakoœci powietrza, programy dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
jakoœci wód powierzchniowych, programy
dzia³añ dla poszczególnych obszarów nara¿onych na zanieczyszczenia azotanami pochodz¹cymi z rolnictwa. Wa¿nym elementem wdra¿ania prawa wspólnotowego
s¹ inwestycje w dziedzinie ochrony œrodowiska niezbêdne do osi¹gniêcia europejskich standardów ekologicznych. Inwestycje dotycz¹ g³ównie budowy urz¹dzeñ do
przeróbki i bezpiecznego sk³adowania odpadów, budowy oczyszczalni œcieków i
systemów kanalizacyjnych, budowy nowych instalacji ograniczaj¹cych emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery.
Komisja Europejska dobrze ocenia
równie¿ przygotowania Polski do przyjêcia funduszy UE przeznaczanych na
ochronê œrodowiska. Pomoc finansowa
udzielana Polsce w tak ogromnym zakresie nie ma precedensu – mimo doœwiadczeñ z funduszami przedakcesyjnymi. W œwietle wykonanych ju¿ prac
przygotowuj¹cych do przyjêcia funduszy
UE nale¿y zak³adaæ, ¿e przyznane Polsce œrodki finansowe bêd¹ wykorzystane optymalnie, co równie¿ dostrzega
Komisja Europejska.

Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
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Ta śmierć nas zaskoczyła. Nie mieliśmy pojęcia o poważ−
nej chorobie senatora Adama Graczyńskiego, który był do
końca swych dni aktywny nie tylko w parlamencie, ale także
w Polskiej Izbie Ekologii, którą sam stworzył mając świado−
mość, iż rabunkowa gospodarka środowiskiem na Górnym
Śląsku musi wreszcie się skończyć. Senator Graczyński
współpracował także z naszym miesięcznikiem. Ceniliśmy
sobie jego przychylność dla naszej pracy i celu, który jej
przyświeca. Był żywo zainteresowany procesem integracji
Polski z Unią Europejską, który i nam jest bliski.
Ludzie odchodz¹, wielu z nich zostawia na tej ziemi nik³y œlad.
Adam Graczyñski by³ inny - pozostawi³ po sobie dobre wspomnienia i pracê, której efekty ju¿ widaæ. Wielka szkoda i wielki ¿al, ¿e nie
bêdzie nam dane spotkaæ siê z nim ju¿ nigdy.
Redakcja
26 sierpnia zmar³ po ciê¿kiej chorobie Senator RP Adam Gra−
czyński. Mia³ 64 lata. Urodzi³ siê w Gorlicach, jednak w 1947 r. jego
rodzina przeprowadzi³a siê na Œl¹sk i z tym regionem Senator zwi¹za³ swe losy. Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Adama Mickiewicza i Wydzia³ Chemiczny Politechniki Œl¹skiej. Przez kilkadziesi¹t
lat pracowa³ na rzecz Œl¹ska - w administracji pañstwowej i jednostkach badawczo-rozwojowych, w latach 1989-2001 by³ Naczelnym
Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Jako Senator RP Adam Graczyñski da³ siê poznaæ jako skuteczny polityk i jeden z najlepszych parlamentarzystów naszego
Regionu. W Senacie V kadencji piastowa³ stanowisko Przewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodowiska, by³ te¿ cz³onkiem Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych. By³ nies³ychanie wszechstronny, aktywny i wra¿liwy na sprawy Œl¹ska - interweniowa³ m.in. w

Odszedł
kwestii budowy zbiornika „Racibórz
Dolny”, podwy¿ek cen leków, likwidacji bytomskich kopalñ i dofinansowania Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie.
Aktywnoœæ Senatora nie koñczy³a siê jednak na wyst¹pieniach w parlamencie. By³ twórc¹ Œl¹skiego Funduszu Stypendialnego, który pomaga studentom pochodz¹cym z
ubogich rodzin w rozpoczêciu i kontynuowaniu nauki, przewodniczy³
Radzie Programowej Katowickiego Klubu Gospodarczego, by³ prezesem Regionalnego Centrum Innowacji - Œl¹skiego Wojewódzkiego
Klubu Techniki i Racjonalizacji.
W 1999 r. Senator Adam Graczyñski zainicjowa³ powstanie Pol−
skiej Izby Ekologii - ogólnokrajowej organizacji zrzeszaj¹cej przedsiêbiorstwa i instytucje dzia³aj¹ce w szeroko pojêtej dziedzinie ochrony œrodowiska. Przez piêæ lat pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Rady
Izby PIE i aktywnie uczestniczy³ w jej pracach. Wychodzi³ naprzeciw potrzebom przedsiêbiorców skupionych w Izbie, wykazuj¹c
niezwyk³¹ skutecznoœæ w staraniach o poprawê stanu œrodowiska
naturalnego oraz podniesienia œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców Œl¹ska. S³u¿y³ rad¹ i pomoc¹ przyczyniaj¹c siê do rozwoju
Polskiej Izby Ekologii bêd¹c jednoczeœnie osob¹ pe³n¹ pomys³ów,
serdecznoœci i autorem wielu cennych inicjatyw.
By³ laureatem wielu nagród i odznaczeñ. W grudniu 1999 r. otrzyma³ z r¹k Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego Krzy¿ Koman-

POLSKA EKOLOGIA W UE

Inwestowanie w pogodę
Z dr ANDRZEJEM KRUCZAŁĄ, dyrektorem katowickiego Oddziału Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej rozmawia Jacek Broszkiewicz.

10

- Natura nie uznaje granic wytyczo−
nych sztucznie przez człowieka, zarów−
no na lądzie, wodzie, jak i w powietrzu.
Czy to, że żyjemy obecnie w zjednoczo−
nej Europie zmieniło coś w pracy Insty−
tutu?
- IMGW nie prze¿ywa szoku zwi¹zanego
z cz³onkostwem Polski w UE, bowiem od wielu dziesiêcioleci s³u¿by meteorologiczne i hydrologiczne w Europie dzia³aj¹ pod egid¹ Œwiatowej Organizacji Meteorologicznej, która jest
jedn¹ z agend ONZ. To ona wytycza kierunki, normy, zasady, kryteria pomiarów i zalecenia, które s³u¿by w danym kraju wype³niaj¹
w zale¿noœci od tego, czy kraj ten na to staæ.
Dyrektor naczelny IMGW prof. Jan Zieliñski
jest sta³ym przedstawicielem Polski w ŒOM
ju¿ od 30 lat. Nasz kontakt z gremiami miê-

dzynarodowymi zajmuj¹cymi siê tym wa¿nym
dla œwiata i cywilizacji wycinkiem rzeczywistoœci jest wiêc ci¹g³y i bliski. Œcis³a wspó³praca miêdzynarodowa w dziedzinie meteorologii i hydrologii wspomagana ³¹cznoœci¹ radarow¹ i satelitarn¹ jest ju¿ na takim poziomie
technologicznym i organizacyjnym, ¿e w zasadzie data 1 maja niewiele zmieni³a.
- A więc w obliczu zapóźnień cywili−
zacyjnych w wielu dziedzinach naszego
życia sfera, którą zajmuje się IMGW nie
odbiega jakością i wyposażeniem od kra−
jów najwyżej rozwiniętych?
- OdpowiedŸ na to pytanie nie jest jednoznaczna. Nie jesteœmy krajem bogatym, a w
czasach minionego ustroju nie mieliœmy dostêpu do najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ i
nowoczesnego sprzêtu. Wlekliœmy siê pod
tym wzglêdem na szarym koñcu Europy, niektórzy mówili, ¿e za nami jest tylko Albania.
Po 1997 – roku du¿ej powodzi na Wiœle i
Odrze IMGW z³o¿y³ wniosek do Banku Œwiatowego o kredyt na modernizacjê naszej
sieci hydrologicznej i meteorologicznej. Wiele posterunków pomiarowych zosta³o zniszczonych, trudno by³o mówiæ o jakiejœ automatyzacji. Bank udzieli³ rz¹dowi polskiemu
kredytu, ale doœæ d³ugo to trwa³o i dopiero od
trzech lat intensywnie modernizujemy ca³¹
tê infrastrukturê. Obecnie zbli¿amy siê do
koñca tego przedsiêwziêcia – a to oznacza,
¿e dysponujemy s³u¿b¹ hydrologiczn¹ na
dobrym, a nawet bardzo dobrym poziomie

europejskim. Wybudowano sieæ radarów hydrologicznych (pracuje w systemie POLRAD,
bêd¹cym czêœci¹ systemu europejskiego),
która pokrywaj¹ ca³y obszar kraju z wyj¹tkiem ma³ego skrawka Suwalszczyzny. Wiêkszoœæ naszej ³¹cznoœci odbywa siê za poœrednictwem satelitów – IMGW jest cz³onkiem Miêdzynarodowej Organizacji Satelitarnej EUMETSAT. Stworzono system rejestracji wy³adowañ atmosferycznych w czasie burz. Obecnie modernizujemy najtrudniejszy wycinek przedsiêwziêcia, czyli sieæ
pomiarów przyziemnych: meteorologicznych
i hydrologicznych. W obszarze górnej Wis³y
do Oœwiêcimia, górnej Warty do Dzia³oszyna
i górnej Odry do Opola – a wiêc na terenie,
który znajduje siê w kompetencji katowickiego oddzia³u IMGW, mamy ju¿ wybudowan¹
infrastrukturê posterunków (ogrodzenia,
maszty) i jesteœmy w trakcie pod³¹czania sieci energetycznej – tam gdzie jest to mo¿liwe.
W pozosta³ych miejscach posterunki bêd¹ zasilane bateriami s³onecznymi. Rozpoczynamy i zakoñczymy prawdopodobnie do koñca
wrzeœnia instalacjê urz¹dzeñ. Niestety, pierwsze dwa posterunki, które zosta³y kompletnie
wyposa¿one natychmiast zosta³y rozkradzione. Nie jest to choroba tylko polska, bo na
przyk³ad w Szwajcarii to tak¿e siê zdarza³o.
Potem, gdy pójdzie wysoka woda i nie bêdzie
jak ludzi ostrzec – pojawi¹ siê pretensje artyku³owane przez spo³ecznoœci, z których z³odzieje siê wywodz¹.
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mogli pozwoliæ sobie na dalekie podró¿e, zdecydowa³o siê w³aœnie
tam spêdziæ tegoroczne wakacje.
W tej chwili sytuacja Parku jest z³a. Toczy siê wielka dyskusja
prasowa na temat jego przysz³oœci. Jestem zmartwiony faktem, i¿
dorski Orderu Odrodzenia Polski. Senatora uhonorowano równie¿ m.
zamiast podj¹æ próbê rozwi¹zania problemu, wci¹¿ tylko siê o nim
in. Z³otym Laurem Umiejêtnoœci i Kompetendyskutuje. To podejœcie biurokratyczne i
cji oraz nagrod¹ „Dziennika Zachodniego”.
administracyjne, a nie mened¿erskie.
Jednej z ostatnich, jeœli nie ostatniej
Uwa¿am, ¿e nie nale¿y d³u¿ej ogl¹swojej wypowiedzi dla mediów, senator
daæ siê na Warszawê i oczekiwaæ na
Adam Graczyñski udzieli³ 9 sierpnia przedpomoc ze strony ministra czy premiestawicielowi naszej redakcji a poœwiêci³ j¹
ra. Park jest nasz i my musimy mu poprzysz³oœci Wojewódzkiego Parku Kultury
móc. Kluczem do rozwi¹zania problei Wypoczynku, który mieszkañcy Œl¹ska
mu jest przejêcie odpowiedzialnoœci za
nazywaj¹ „Zielonymi p³ucami” regionu. Polosy Parku przez samorz¹d wojewódzni¿ej zamieszczamy tê wypowiedŸ.
twa oraz lokalne w³adze miast oœcien- Ponad 50 lat temu, jako uczeñ Liceum
nych. W imiê naszego wspólnego doOgólnokszta³c¹cego im. Adama Mickiewibra trzeba wyzbyæ siê nieufnoœci i
cza w Katowicach, wraz z moimi rówieœniuprzedzeñ we wzajemnych stosunkami pomagaliœmy budowaæ Wojewódzki
kach. Nale¿y zrezygnowaæ z kurtuazyjPark Kultury i Wypoczynku. Nie by³a to wielnych lecz ja³owych rozmów i uczyniæ
ka pomoc – sadziliœmy drzewa, kopaliœmy
wszystko, by pomóc Parkowi.
rowy, ale najwa¿niejsza by³a œwiadomoœæ,
Jako Senator Ziemi Œl¹skiej deklarujê
¿e robimy coœ dobrego. Przy budowie praswoj¹ pomoc i apelujê do wojewody, marcowa³o przecie¿ kilkaset tysiêcy mieszkañsza³ka i samorz¹dów lokalnych o zaprzeców naszego Regionu. Pomys³odawca
stanie dyskusji i podjêcie dzia³añ. Mamy costworzenia Parku, legendarny wojewoda
raz mniej czasu - nad WPKiW zbieraj¹ siê
gen. Jerzy Ziêtek mia³ racjê – powsta³o coœ
ju¿ ciemne chmury. Jeœli Park przestanie
naprawdê wa¿nego dla Œl¹ska.
spe³niaæ swoje zadania lub bêdzie dzia³a³ na
Nikomu nie trzeba udowadniaæ, ¿e Park
terenie mniejszym ni¿ obecnie, spo³eczeñKolejka w¹skotorowa w WPKiW
jest potrzebny. Tysi¹ce ludzi, którzy nie
stwo Œl¹ska, nigdy nam tego nie wybaczy.

mądry Ślązak

IMGW ODDZIAŁ W KATOWICACH
- Wydaje nam się, że człowiek panuje
nad światem, ale natura lubi pokazać, kto
tutaj, na Ziemi, rządzi. I wtedy okazuje
się jak kruchymi istotami jesteśmy i jak
ulotne i nietrwałe jest to, co zbudowali−
śmy. To widać zwłaszcza obecnie, kiedy
los wielkich skupisk ludzkich zależy od
skomplikowanych technologii informa−
tycznych.
- To prawda. Jest paradoksem, ¿e najtrwalsze s¹ urz¹dzenia proste, by nie rzec prymitywne i toporne. Automatyka i technologie informatyczne s¹ bardzo wra¿liwe i awaryjne zw³aszcza w zetkniêciu
siê z ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi. Trzeba je
nieustannie chroniæ i nadzorowaæ. To zaœ generuje dodatkowe koszty. Jesteœmy w
ogromnym stopniu uzale¿nieni od tego, co sami wymyœliliœmy.
- W takim świecie trafne
prognozowanie pogody na−
biera ogromnego znacze−
nia...
- Im bardziej komplikujemy systemy, od
których zale¿y nasze codzienne ¿ycie, tym
bardziej siê obna¿amy. Nikt w USA nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez pr¹du. My na szczêœcie jeszcze to potrafimy. Zniszczenia wynik³e na skutek zaistnienia niekorzystnych i
gwa³townych zjawisk pogodowych na terenach rolniczych maj¹ charakter odnawialny,
choæ straty s¹ du¿e. Gorzej z rejonami zurbanizowanymi, gdzie silne burze, tornada,
powodzie powoduj¹ tragedie, i kompletnie za³amuj¹ ca³y system gospodarczy i spo³eczny. To dlatego poznawanie istoty zjawisk przy-

rodniczych, a konkretnie meteo i hydrologicznych, i na tej podstawie prognozowanie ich,
nabiera fundamentalnego znaczenia dla
wszystkich mieszkañców Ziemi. Myœlê, ¿e
dziedzina, która siê zajmujemy, jest jednym z
lepszych przyk³adów ilustruj¹cych globalny
charakter pocz¹tku XXI wieku. Trafne prognozowanie zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych to nasz podstawowy cel, bo

œwiadczy o jakoœci naszej pracy. Inn¹ jednak
spraw¹ jest czynnik czasu, w jakim prognoza
jest wykorzystywana Przekazujemy informacjê do TVP o stanie pogody z godziny 14, a
„Wiadomoœci” podaj¹ j¹ o godzinie 20. Nasze
póŸniejsze przekazy po godzinie 14 nie s¹ ju¿
brane pod uwagê. Z pras¹ jest jeszcze gorzej, ale tu decyduje technologia produkcji
gazet. Inni nasi kontrahenci instytucjonalni i
dzia³aj¹cy w gospodarce tak¿e ¿¹daj¹ informacji prawdziwej i szybkiej, ale z du¿ym wyprzedzeniem. Tego nie da siê pogodziæ z dynamik¹ zmian pogodowych. To dlatego po-

wstaj¹ programy telewizyjne poœwiêcone wy³¹cznie pogodzie, bo wówczas mo¿na modyfikowaæ serwis w zale¿noœci od informacji,
które przekazujemy na bie¿¹co. Inn¹ spraw¹
jest szczegó³owoœæ informacji meteorologicznych i hydrologicznych. Im mniejszy obszar i
krótszy termin prognozy- tym jest ona trafniejsza. W tym roku obserwujemy bardzo du¿¹
zmiennoœæ pogody i jest to kolejne utrudnienie
dla jej prognozowania. Bêdziemy analizowaæ przyczyny tych
anomalii przyrodniczych. I jeszcze jedno – ludzie nie chc¹
przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e pogoda to sfera, w któr¹ cz³owiekowi trudno ingerowaæ a zjawiska pogodowe maj¹ charakter
dynamiczny. My mo¿emy je tylko odnotowywaæ i prognozowaæ, nie kszta³tujemy ich œwiadomie, choæ w coraz wiêkszym
stopniu i to w negatywnym wymiarze globalnym zaczynamy
na ni¹ oddzia³ywaæ – mam na
myœli dy¿urny temat dziury ozonowej.
- Wspomniał Pan o powo−
dzi z roku 1997. Ona zrodzi−
ła się częściowo u naszych południo−
wych sąsiadów. Czy współpraca z nimi
układa się właściwie?
- Pracujê w katowickim oddziale IMGW od
32 lat i niegdyœ z powodu z fatalnej, po obu
stronach granicy, a i przez ni¹ jeszcze gorszej, ³¹cznoœci – wymiana informacji nie zawsze by³a wzorowa. Bywa³o, ¿e Czesi zapominali przekazaæ nam informacje lub zbyt póŸno powiadamiali o tym, ¿e spuszczaj¹ wodê z
jakiegoœ zbiornika. Obecnie wspó³pracê z czeskimi s³u¿bami oceniam dobrze i stale siê ona
poprawia. Wiem, ¿e podobne relacje maj¹ miej-

11

nr 36

POLSKA EKOLOGIA W UE: AQUA S.A.

Pieniądze
i edukacja
Ka¿da firma zajmuj¹ca siê gospodark¹ wodno-œciekow¹ musi
mieæ na uwadze nie tylko twarde regu³y gry rynkowej, ale tak¿e
szczególn¹ misjê, któr¹ przychodzi jej wype³niaæ tak wobec odbiorców jej us³ug, jak i œrodowiska zewnêtrznego. Mówi¹c wprost
– chodzi o to, a¿eby woda „skonsumowana” przez jej odbiorców
trafia³a do przyrody w stanie jak najczystszym. Firma Aqua S.A.
w Bielsku-Bia³ej obs³uguje 1500 km sieci wodoci¹gowej oraz 600
km kanalizacyjnej. W ubieg³ym roku przedsiêbiorstwo sprzeda³o
17,5 mln m szeœc. wody oraz odebra³o i oczyœci³o blisko 11 mln
m szeœc. œcieków. Przytaczam te liczby po to, a¿eby pokazaæ
nie tylko skalê dzia³ania firmy, ale tak¿e rozmiar jej odpowiedzialnoœci wobec œrodowiska naturalnego.
Wejœcie Polski do struktur Unii Europejskiej stawia przed Aqua
S.A. bardzo wysokie wymagania co jakoœci pracy ca³ej firmy, a
wynikaj¹ one z surowych norm Wspólnoty. Do tych wyzwañ
przygotowywaliœmy siê od dawna. Dzisiaj mogê stwierdziæ, i¿
spe³niamy zarówno wszystkie unijne standardy dotycz¹ce jakoœci wody, jak i jakoœci oczyszczanych przez nas œcieków. Nie
wystarczy jednak zadowoliæ siê tylko tym, co ju¿ osi¹gnêliœmy.
Sukcesywnie œledzimy wszelkie zmiany, które zachodz¹ lub
wkrótce siê pojawi¹ w prawie UE, a dotycz¹ ochrony œrodowiska i firm bran¿y wodno-kanalizacyjnej. My tak¿e musimy zawczasu przygotowaæ siê do coraz surowszych norm obowi¹zuj¹cych w ekologii na obszarze ca³ej Wspólnoty, a zatem i Polski.
Dlatego te¿ przyst¹pimy wkrótce do modernizacji naszej oczyszczalni œcieków w Komorowicach, a tak¿e do remontów Ÿróde³
pozyskiwania wody i stacji jej uzdatniania. Celem unowoczeœnienia oczyszczalni jest obni¿enie stê¿enia szkodliwych zwi¹zków w œciekach, gdy¿ ca³y proces technologiczny w tym zak³adzie koñczy siê zrzutem oczyszczonych wód do rzeki Bia³ej. Ich
stan ma tu znaczenie pierwszorzêdne, gdy¿ mamy œwiadomoœæ,
¿e Bia³a kieruje siê do Wis³y, a z tej z kolei rzeki czerpi¹ wodoci¹-

gi wielu du¿ych polskich miast. Jesteœmy na pocz¹tku ca³ego
³añcucha „naczyñ po³¹czonych” i tak¿e od nas zale¿y, z jakiej
wody bêd¹ korzystaæ np. mieszkañcy Warszawy.
Zamierzamy obj¹æ sieci¹ kanalizacyjn¹ ca³y obszar powiatu
bielskiego, a wiêc Szczyrk, Buczkowice, Wilkowice, Bielsko-Bia³¹,
Jaworze, Jasienicê, Bestwinê, Wilamowice, Kozy i czêœciowo Czechowice-Dziedzice. W realizacji tego celu naszym naturalnym partnerem s¹ samorz¹dy, gdy¿ maj¹ one wiêksze od nas mo¿liwoœci
pozyskiwania funduszy unijnych, na które bardzo liczymy. Wystarczy bowiem powiedzieæ, ¿e skanalizowanie reszty BielskaBia³ej poch³onie oko³o 100 mln z³. Ca³kiem niedawno otwar³a siê
przed spó³kami takimi jak nasza, a zatem œwiadcz¹cymi us³ugi,
które dzia³aj¹ na korzyœæ dobra publicznego, mo¿liwoœæ skorzystania z zasobnego w euro Funduszu Rozwoju Regionalnego. Co
wiêcej, program kanalizacji ca³ej gminy Bielsko-Bia³a ma zakoñczyæ siê, a jest to wymóg Unii Europejskiej, do 2010 roku. Gdybyœmy mieli zrealizowaæ tê inwestycjê bez jakiegokolwiek wsparcia,
to wówczas czêœæ poniesionych kosztów musia³by zostaæ przerzucona na barki mieszkañców. Cen naszych us³ug podnosiæ
jednak nie chcemy. Jako firma z niema³ym kapita³em jesteœmy
wiêc dobrym partnerem samorz¹du, bowiem mo¿emy zaproponowaæ korzystne monta¿e finansowe, np. wnieœæ swój kapita³ na
pokrycie tzw. wk³adu w³asnego gminy potrzebnego do pozyskania pieniêdzy z Unii Europejskiej.
Warto przy tym zaznaczyæ, i¿ nie chodzi tu tylko o wymierne
kwoty finansowe, ale tak¿e o doœwiadczenie w poruszaniu siê w
g¹szczu miêdzynarodowych procedur. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w tym zakresie, gdy¿ od 1996 roku korzystamy z
kredytu udzielonego nam przez Bank Œwiatowy, st¹d aplikowanie o
fundusze wspólnotowe nie jest dla nas trudne od strony formalnej.
Obecnie przygotowujemy siê do skanalizowania dwóch dzielnic
Bielska-Bia³ej – Ha³cnowa i Lipnika, koszt przedsiêwziêcia wyniesie
oko³o 40 mln z³ i myœlimy o ubieganiu siê o unijne wsparcie tego
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sce na zachodniej i wschodniej granicy. Dotyczy to nie tylko okresów, kiedy wystêpuje
zagro¿enia powodziowe, ale tak¿e, kiedy wystêpuj¹ zrzuty zanieczyszczeñ do rzek i badañ jakoœci powietrza, a wiêc wspó³praca
ma charakter sta³y.
− Przypominam sobie naszą rozmo−
wę sprzed 9 lat i to, że nie był Pan wów−
czas zadowolony z jakości powietrza na
Śląsku. Jakie jest ono teraz?
Znacznie zmniejszy³a siê iloœæ py³ów zawieszonych. Co do chemicznego sk³adu powietrza- równie¿ odnotowujemy poprawê, ale
nie tak radykaln¹. W atmosferze nad Œl¹skiem by³o du¿o dwutlenku siarki SO2, ale
dziêki restrukturyzacji przemys³u, likwidacji
niektórych jego dzia³ów, emisja tego zwi¹zku spad³a. Pojawi³y siê za to inne substancje
szkodliwe, zwi¹zane z przemys³em produkuj¹cym artyku³y wy¿ej przetworzone. Jeœli
zamieniono cynkowniê na wytwórniê akumulatorów, to w powietrzu pojawi³y siê œladowe iloœci o³owiu. Poziom tych emisji nie sta-

nowi zagro¿enia dla zdrowia ludzi, ale trzeba
mu siê bacznie przygl¹daæ. W lasach pojawi³y siê grzyby, owoce runa leœnego, odradza siê populacja dzikich zwierz¹t, coraz
czêœciej s³ychaæ, ¿e do rzek wracaj¹ raki.
To s¹ niepodwa¿alne dowody na to, ¿e otrz¹snêliœmy siê z braku wyobraŸni, czêsto g³upoty i ciasnych horyzontów, a zaczynamy
dbaæ o miejsca, w których ¿yjemy. A ¿yjemy
w nich nie tylko my – ludzie. Oczywiœcie
trudno dziœ mówiæ o powszechnej tego œwiadomoœci, ale korzystne zmiany w ludzkich
umys³ach powoli zaczynaj¹ nabieraæ takiego charakteru. Istnieje bariera materialna,
wiele wsi i dzielnic niektórych miast nie jest
pod³¹czonych do oczyszczalni œcieków –
wiêc toksyczne zwi¹zki musz¹ si³¹ rzeczy
przenikaæ do wód. Cieszy jednak to, ¿e samorz¹dy jak jeden m¹¿ typuj¹ inwestycje
wodno-kanalizacyjne na czele listy swoich
priorytetów.
− Instytut znajduje się w strukturach
Ministerstwa Środowiska, co sugeruje

związek waszej służby z działaniami pro−
ekologicznymi. Jaki jest jego zakres?
- Dane hydro-meteorologiczne s¹ przydatne wielu instytucjom zajmuj¹cym siê
ochron¹ œrodowiska naturalnego. System
zajmuj¹cy siê ochron¹ wód i powietrza na bie¿¹co korzysta z naszych informacji i uwzglêdnia je przy opracowywaniu badañ i ekspertyz. Pracujemy nad tym, aby informacja, która dostarczamy by³a szybka i dok³adna, nawet jeœli bywa niekiedy obarczona pewnym
niewielkim b³êdem. Bo przecie¿ nieœcis³oœæ w
prognozie temperatury powietrza lub wody w
wymiarze 0,2 stopnia Celsjusza, któr¹ przekazujemy dla celów gospodarczych, nie mo¿e
mieæ wiêkszego wp³ywu na funkcjonowanie
gospodarki. Jeœli idzie wielka woda i przewalaj¹ siê dziesi¹tki tysiêcy metrów szeœciennych na sekundê, a stan alarmowy jest przekroczony o 2 metry, to wynikaj¹ca z falowania powierzchni wody – nieœcis³oœæ pomiaru
o 2 centymetry tak¿e nie ma znaczenia. Istotne jest to, aby informacja kierowana do decydenta by³a b³yskawiczna. System musi byæ
sprawny., a to oznacza, ¿e nale¿y powa¿nie
traktowaæ przekazywane przez IMGW dane.
− Dziękuję za rozmowę.
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zadania. To nie koniec naszych planów. Tylko w tym roku wydamy
na inwestycje kwotê 60 mln z³, a w latach 2004–2006 nak³ady na ten
cel siêgn¹ 200 mln z³.
¯adna firma, które chce dzisiaj istnieæ na rynku i odnosiæ
sukcesy gospodarcze, nie mo¿e
obejœæ siê bez wprowadzania do swojej dzia³alnoœci nowoczesnych technologii. Chodzi przy tym nie tylko o obni¿enie kosztów inwestycji i czasu ich
realizacji, ale tak¿e o ochronê œrodowiska naturalnego. Aqua stosuje wiêc
metody bezwykopowej regeneracji kana³ów œciekowych, monitoring sieci
wodno-kanalizacyjnej, w najbli¿szym
czasie wprowadzimy metodê odtwarzania sieci polegaj¹c¹ na budowie nowych odcinków przewodów poprzez
kruszenie ju¿ istniej¹cych, ale skorodowanych. Prowadzimy równie¿ tzw.
relining sieci wodoci¹gowej, dziêki której stare rury zastêpowane s¹ nowymi
z tworzyw sztucznych. W ten sposób
np. zostanie wkrótce unowoczeœniony
ruroci¹g tranzytowy do Andrychowa i
z zapory w Wapienicy do Bielska-Bia³ej. W po³owie przysz³ego roku otworzymy w siedzibie naszej firmy centraln¹ sterowniê sieci wodno-kanalizacyjnej, gdzie uzyskamy mo¿liwoœæ aktywnego sterowania i monitorowania ciœnienia wody, co pozwoli
nam wydatnie obni¿yæ straty surowca, a wiêc i koszty.
Jednak¿e najbardziej zaanga¿owane wysi³ki przedsiêbiorstwa
musz¹ byæ te¿ wsparte edukacj¹ ekologiczn¹ samych mieszkañców gminy, zmierzaj¹c¹ do podniesienia stopnia œwiadomoœci i wiedzy naszych us³ugobiorców. Wspólnie z Wydzia³em
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Bielsku-Bia³ej i Stowarzyszeniem Inicjatyw Ekologicznych Aqua S.A. dzia³amy na
rzecz propagowania wiedzy ekologicznej wœród mieszkañców i
ograniczenia odprowadzania domowych œcieków wprost do rzeki.
S³u¿¹ temu m.in. publikacje, które firma rozprowadza wœród
swoich klientów, jak równie¿ wspó³praca z uczniami bielskich
szkó³. Na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia, bowiem nadal
mamy do czynienia z „dzikim” zrzutem nieczystoœci, skutki zaœ
takiego dzia³ania ponosimy wszyscy. Co wa¿ne, nie zawsze
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takie zachowania wynikaj¹ z trudnej sytuacji materialnej mieszkañców, których nie staæ na przy³¹czenie swojego domu do centralnej kanalizacji, czêsto jest to skutek elementarnego braku
wiedzy co do nastêpstw podobnego procederu.

Jestem przekonany, ¿e wspólne wysi³ki naszej firmy i w³adz
samorz¹dowych w ró¿nych obszarach ochrony œrodowiska ju¿
za kilka lata przynios¹ wymierne korzyœci, z których czerpaæ
bêd¹ nie tylko mieszkañcy Podbeskidzia.
Piotr Dudek
Autor jest Prezesem Zarz¹du Aqua S.A. w Bielsku-Bia³ej

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

Co nowego w KSSE
Sezon urlopowy w pe³ni, a
Strefa pracuje pe³n¹ par¹. W
ostatnich dniach przez nasze
katowickie biuro przewin¹³ siê
miêdzynarodowy t³um potencjalnych inwestorów miêdzy innymi
z Austrii, W³och, Hiszpanii, Niemiec jak równie¿ goœciliœmy Radcê Handlowego, I Sekretarza ds.
Handlowych oraz Attache Handlowego Chiñskiej Republiki Ludowej, którym zosta³a zaprezentowana oferta KSSE. Najwiêksze zainteresowanie naszych
goœci z Chin wzbudzi³a mo¿liwoœæ bezpoœredniego, kolejowego po³¹czenia z ich odleg³ym krajem dziêki terminalowi szerokiego toru w S³awkowie. Ostatnio mia³a równie¿ miejsce wizyta Ministra Przemys³u i Zatrudnienia Autonomicznego Regionu Asturii, pana Graciano Torre
Gonzaléza. Podczas wizyty dosz³o do podpisania Porozumienia o
Wspó³pracy miêdzy naszym województwem a Asturi¹. Cz³onkowie delegacji odwiedzili tak¿e tereny przemys³owe w Podstrefie tyskiej Katowickie SSE. Najbli¿sze dni zapowiadaj¹ siê równie gor¹co. Swoje wizyty zapowiedzieli przedstawiciele kilku firm zainteresowanych ofert¹ strefow¹. Bêdziemy te¿ goœciæ przedstawicieli misji gospodarczej z Gambii.

The holiday season is at its peak and the Zone is working in full
swing. During the last few days a crowd of potential investors from
Austria, Italy, Spain, Germany has passed through our Katowice offi−
ce. We have also had as our guest the Com−
mercial Councillor, First Secretary for Com−
mercial Affairs and Commercial Attaché of the
People’s Republic of China, to whom the KSSE
offer was presented. Our guests were most
interested in the possibility of the direct rail
connection with their distant land through the
wide−gauge railway terminal in Sławków.

What’s new in KSSE
(Katowice special economic zone)
Just recently we have also been visited by
the Minister of Industry and Employment of
the Autonomous Region of Asturias – Mr. Graciano Torre Gonzaléz.
During the meeting an Agreement was signed on co−operation betwe−
en our Voivodship and Asturias. The delegation guests also
visited the industrial areas in the Tychy Sub−zone of the
Katowice Special Economic Zone. The days to come are
also going to be hot. Representatives of several firms
interested in the Zone offer have announced their
visits. We will also be receiving representatives of
the Gambian Economic Mission.
More about KSSE on: www.ksse.com.pl
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Orientacja
na gospodarkę
Z Henrykiem SŁONINĄ – prezydentem Elbląga rozmawia Jacek Broszkiewicz
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− W ubiegłorocznej edycji rankingu „Gmina Fair Play”,
organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarcza oraz In−
stytut Badań Nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywat−
nym, przy współpracy urzędów marszałkowskich, Elbląg zy−
skał bardzo wysoką ocenę, zwłaszcza w zakresie warunków
do lokowania inwestycji. Czy mógłby Pan scharakteryzować
bliżej te atuty miasta?
- Certyfikat „Gmina Fair Play” jest potwierdzeniem naszego zainteresowania w pozyskiwaniu inwestorów. Audytorzy bardzo uwa¿nie przygl¹dali siê warunkom do lokowania inwestycji w Elbl¹gu.
Brali pod uwagê szereg zagadnieñ: od jakoœci obs³ugi inwestorów,
doradztwa, ekonomicznoœci inwestycji z uwzglêdnieniem dba³oœci
o czas i koszty inwestorów, bezpieczeñstwa inwestycji po informacjê i promocjê. W ka¿dej z tych dziedzin uzyskaliœmy noty powy¿ej
œredniej krajowej a w wielu przypadkach, np. w doradztwie inwestycyjnym czy bezpieczeñstwie inwestycyjnym byliœmy liderem.
Elbl¹g jest dynamicznie rozwijaj¹cym siê powiatem grodzkim,
oœrodkiem przemys³owym, akademickim, kulturalnym i turystycznym.
Jednym z najwiêkszych atutów miasta jest jego po³o¿enie przy drodze
Warszawa Gdañsk, 50 km od granic¹ z Rosj¹ i 100 km od Kaliningradu W mieœcie znajduje siê tak¿e port
morski, posiadaj¹cy po³¹czenie z
Morzem Ba³tyckim poprzez Cieœninê Pilawsk¹ oraz ca³¹ gamê po³¹czeñ za poœrednictwem systemu
œródl¹dowych dróg wodnych. Nowe
perspektywy stwarza odbudowa
drogi Elbl¹g- Kaliningrad oraz budowa przejœcia granicznego Grzechotki -Mamonowo II. Bêdzie to najkrótsza droga z Europy zachodniej do obwodu kaliningradzkiego. W ub. roku zrealizowaliœmy najwiêksz¹ inwestycjê drogow¹ w mieœcie- budowê drugiego mostu
nad rzek¹ Elbl¹g, której koszt wyniós³ 10 mln USD. Dziêki tej inwestycji oraz budowie wêz³a komunikacyjnego Elbl¹g–Wschód zapewniony zostanie system bezkolizyjnych przejazdów z drogi nr 7
i „berlinki”. Przy okazji chcia³bym dodaæ, ¿e ten rok jest rekordowy
pod wzglêdem nak³adów i inwestycji drogowych w mieœcie.
Szansê korzystnego inwestowania i gospodarowania w Elbl¹gu
pomna¿a nowoczesna infrastruktura komunalna miasta oraz wysokie kwalifikacje elbl¹¿an. Miasto powo³a³o spó³kê, której celem
jest rozwój infrastruktury informatycznej w Elbl¹gu w postaci miejskiej sieci œwiat³owodowej.
Staramy siê przyci¹gaæ przedsiêbiorców oferuj¹c jak najbardziej
dogodne warunki do lokowania u nas swoich inwestycji. Preferencji
jest wiele, np. ca³y pakiet okresowych zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci czy to dla podmiotów rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ czy
te¿ dla tych, którzy j¹ rozszerzaj¹. Na zwolnienia z op³aty od wniosku
o wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej mog¹ te¿ liczyæ ci
przedsiêbiorcy, którzy dzia³alnoœæ rozpoczynaj¹ po raz pierwszy.
Bardzo du¿e preferencje zwi¹zane s¹ tak¿e z podjêciem dzia³alnoœci w elbl¹skiej podstrefie Warmiñsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Obejmuje ona obszar prawie 19 ha po³o¿ny w dobrze
skomunikowanym miejscu. Strefa oferuje inwestorom ulgi podatkowe w ramach pomocy publicznej udzielanej przez pañstwo.
− Elbląg leży na komunikacyjnym szlaku łączącym Europę
Zachodnią z obwodem kaliningradzkim i krajami nadbałtyc−
kimi. Jakie z tego faktu wynikają konsekwencje?
- Odbudowa „berlinki”, najkrótszego drogowego po³¹czenia Europy Zachodniej z obwodem kaliningradzkim i pó³nocno-zachodni¹ Rosj¹
oraz pañstwami nadba³tyckimi, otwiera przed Elbl¹giem szansê stania
siê „Bram¹ na Wschód”. Przypomnê, ¿e wg szacunków, w ci¹gu roku
przez „berlinkê” przeje¿d¿aæ ma ok. 1,8 mln samochodów osobo-

wych, 300 tys. TIR-ów i ok. 30 tys. autobusów. Dogodny dojazd do
granicy z obwodem zapewni tak¿e, budowany na wylocie z Elbl¹ga,
nowoczesny wêze³ komunikacyjny Elbl¹g–Wschód i modernizacja drogi
ekspresowej nr 7.
Nasze po³o¿enie na szlaku komunikacyjnym z zachodu na
wschód Europy i potê¿ne inwestycje drogowe w i okolicy Elbl¹ga i w
samym mieœcie daj¹ nam bardzo du¿e szanse pozyskania inwestorów nastawionych na kontakty ze Wschodem i tworz¹cych nowe
miejsca pracy.
Pyta Pan o nasz¹ orientacjê. Miasto jest zainteresowane ka¿dym kierunkiem, który stwarza szansê o¿ywienia gospodarczego,
m.in. dlatego utrzymujemy partnerskie stosunki z 11 miastami bliŸniaczymi, nie tylko z naszego kontynentu.
− Jakie są najważniejsze projekty dotyczące rozwoju El−
bląga, które realizowane będą z pomocą funduszy struktu−
ralnych, jakie jest zaawansowanie przygotowywanych wnio−
sków i skala tych zamierzeń w stosunku do możliwości?
- Pocz¹wszy od 2003 r. prowadziliœmy intensywne prace maj¹ce na celu przygotowywanie kolejnych projektów - przedsiêwziêæ
do wspó³finansowania z funduszy strukturalnych UE i Funduszu
Spójnoœci. Obejmuj¹ one infrastrukturê drogow¹ i ochronê œrodowiska , pozwol¹ wiêc na przygotowanie nowych terenów miasta dla
inwestorów. Chodzi tu g³ównie o now¹ dzielnicê miasta Modrzewinê. Tereny te, przez dziesiêciolecia u¿ytkowane przez wojsko,
stanowi¹ rezerwê pod rozwój miasta. W lipcu z³o¿yliœmy wnioski do
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
trzech du¿ych inwestycji. Ich ³¹czny koszt siêgnie 163,3 mln z³.
Pierwszy projekt zwi¹zany jest z przed³u¿eniem o prawie 5 km ul.
P³k. D¹bka na now¹ dzielnicê Modrzewniê. W projekcie tym zawarta jest tak¿e budowa mostu nad rzek¹ Babic¹. Kolejny wniosek
mówi o budowie linii tramwajowej w du¿ej mieszkaniowej dzielnicy
Elbl¹ga i zakupie 6 niskopod³ogowych wozów tramwajowych. Elbl¹skie linie tramwajowe maj¹ w tej chwili ponad 28 km d³ugoœci,
rocznie przewo¿¹ 7,6 mln pasa¿erów, jednorazowo mog¹ zabraæ
do 200 pasa¿erów, nie zatruwaj¹ œrodowiska, s¹ wiêc pojazdami z
przysz³oœci¹. Realizacja trzeciego projektu pn. Budowa szerokopasmowej sieci œwiat³owodowej – podstaw¹ rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Elbl¹gu i regionie, kosztowaæ ma ok. 40 mln
z³. Projekt dotyczy budowy sieci teleinfomatycznej, która docelowo
pozwoli na korzystanie z szerokopasmowego dostêpu do internetu
urzêdom, szko³om, przedsiêbiorstwom. Powstanie tak¿e 20 publicznych punktów dostêpu do internetu.
Ale to nie wszystko, z³o¿yliœmy ju¿ tak¿e do Funduszu Spójnoœci wniosek dotycz¹cy racjonalizacji gospodarki odpadami komunalnymi, zwi¹zany z modernizacj¹ zak³adu Utylizacji Odpadów. Do
z³o¿enia przygotowujemy projekty zwi¹zane z rewitalizacj¹ Centrum Kulturalnego Starego Miasta. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji obiektu Biblioteki Elbl¹skiej i adaptacji s¹siedniego budynku
na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej, a drugi budowy ratusza staromiejskiego.
− Dziękuję za rozmowę.
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Zdolność konkurencji
czyli epoka rankingów
Notowania Polski na rynkach miêdzynarodowych bezsprzecznie rosn¹. Z obrotami handlu zagranicznego w wysokoœci
120 miliardów jesteœmy coraz bardziej zauwa¿alni. Lokomotywami naszego eksportu s¹ wyroby przemys³u motoryzacyjnego,
meblowego, ¿ywnoœciowego. Coraz wiêkszy w nim udzia³ maj¹ wyroby wysoko przetworzone, o dobrych standardach jakoœciowych. Czas na nastêpne obszary. Jesteœmy œwiadomi, ¿e dalsze sukcesy bêd¹
naszym udzia³em tylko wówczas, kiedy
odwa¿nie bêdziemy siêgaæ po najnowoczeœniejsze technologie.
Czy nasz potencja³ intelektualny, infrastruktura techniczna, zaplecze logistyczne, kultura techniczna s¹ wystarczaj¹ce,
aby podo³aæ tym wyzwaniom?
Przybranie pozy technologicznego tygrysa to za ma³o. Aby realnie odgrywaæ znacz¹c¹ rolê pod tym wzglêdem w œwiecie,
konieczne jest znacz¹ce zwiêkszenie efektywnoœci, dalszy transfer wiedzy, zastosowania rezultatów prac badawczo-rozwojowych w gospodarce. Polska w wielu rankingach jest ju¿ zauwa¿alna, w innych zajmuje
odleg³e pozycje. Specjalistyczne zestawienia dostarczaj¹ wiedzy na temat rozwoju
ka¿dej dziedziny. Szacuje siê, ¿e ogólne
miejsce 30 odpowiada aktualnej kondycji
pañstwa. A gdyby tak przesun¹æ siê wy¿ej
o kilka oczek np. na miejsce 25 lub 20?
Przy takim celu jest oczywiste, ¿e na polu
high-techu i ca³ego prawnego oraz ekonomicznego oprzyrz¹dowania musi nast¹piæ
przyspieszenie. Potrzeba taka wystêpuje
zreszt¹ w odniesieniu do wszystkich dziedzin ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego.
W cyklu felietonów, które bêdê mia³ przyjemnoœæ publikowaæ na ³amach „Euroregionów-Polska” spróbujê dok³adniej przyjrzeæ
siê niektórym wycinkom naszej gospodarczej i spo³ecznej rzeczywistoœci.
Aby móc uruchamiaæ efektywne projekty, konieczne jest twórcze myœlenie. System ekonomiczny si³¹ rzeczy je generuje,
ale – moim zdaniem – zbyt g³êboko tkwimy
w okowach apatii i oczekiwania, ¿e ktoœ to
zrobi za nas. Nie zrobi. Mamy za sob¹ 15
lat transformacji – po³owê zawodowego
¿ycia jednego pokolenia. W Irlandii i Korei
Po³udniowej 30 lat wystarczy³o do kompletnego przeobra¿enia tych krajów na lepsze. Wniosek? Powinniœmy tak dzia³aæ, aby
pozosta³ego nam czasu nie zmarnowaæ.
Ró¿ne s¹ opinie na temat minionych 15 lat.
Jedni twierdz¹, ¿e wykorzystaliœmy w pe³ni sw¹ szansê, inni wrêcz odwrotnie. Porzuæmy jednak te spory, patrzmy w przysz³oœæ i to w taki sposób, aby horyzont nie
zamyka³ siê kolejnym podobnym 15-leciem.Skróæmy czas niezbêdnych przemian
do dekady lub okresu 7–8. lat Trzeba skracaæ dystans, a wiêc dzia³aæ szybciej i efektywniej ni¿ inni.

Pewnym punktem oceny szans Polski
na odgrywanie znacz¹cej roli w gospodarce europejskiej i œwiatowej jest próba okreœlenia naszych zdolnoœci konkurencyjnych
np. w biznesie. Uczestniczymy w szaleñczym wyœcigu, w którym zwyciê¿a ten, kto
nie tylko osi¹ga sukces ekonomiczny, ale
plasuje siê w czo³ówce ró¿nego rodzaju rankingów. To one buduj¹ pozycjê pañstw i firm,
daj¹ wiarygodnoœæ, uzbrajaj¹ w opiniê solidnego partnera. A tylko z takim mo¿na
robiæ interesy. Kiedyœ rankingów by³o mniej
i mia³y w sobie wiele subiektywnej uznaniowoœci. W ci¹gu ostatnich lat zmieniaj¹ siê.
Oceny s¹ coraz bardziej zobiektywizowane, mierzalne a tak¿e obejmuj¹ coraz wiêcej sfer ¿ycia pañstwa i firmy. Dziœ, aby
zwyciê¿yæ trzeba spe³niaæ kryteria nie tylko ekonomiczne, ale i przyjazne spo³eczeñstwu. ¯yjemy w epoce królowania informacji. Rankingi m.in. pe³ni¹ funkcjê dostarczania jej do œwiata gospodarki. Wskazuj¹ na
kim siê wzorowaæ, z kim mo¿na i nale¿y
robiæ biznes, a kogo raczej siê wystrzegaæ.
Oczywiœcie nie wszystkim rankingi siê podobaj¹, ale to nie zmienia zasadniczego faktu
maj¹cego kapitalne znaczenie dla postulowanego przeze mnie przyspieszenia: Ludzie i firmy osi¹gaj¹ce wartoœciowe sukcesy w³aœnie dziêki tego rodzaju rywalizacji,
staj¹ siê przedmiotem g³êbokich analiz, s¹
przyk³adem i wzorem dla tych, którzy maj¹
podobne ambicje. Ci¹gn¹ gospodarkê do
przodu. Zauwa¿y³em, ¿e moi studenci
wczytuj¹ siê w listê najbogatszych Polaków.
Zapyta³em ich: „Po co to robicie, jesteœcie
przecie¿ niezamo¿ni, macie d³ugi zaci¹gniête na naukê w bankach, stypendia pañstwowe lub inne”. Odpowiadaj¹ z uœmiechem:
„W³aœnie dlatego studiujemy te przypadki,
by dowiedzieæ siê jak mo¿na powtórzyæ
sukces tych, którzy zrobili w Polsce du¿e
pieni¹dze”. Tak dzia³a przyk³ad. Takie podejœcie do problemu przeczy obiegowemu
stereotypowi o wszechobecnej polskiej zawiœci, polskim piekle. Na naszych oczach
zmienia siê sposób myœlenia, zw³aszcza
m³odych ludzi, którzy chc¹ twórczo wykorzystywaæ doœwiadczenia tych, którym siê
powiod³o, a nie spalaæ siê w bezproduktywnej i bezsensownej zazdroœci. Rodzi siê
nowa jakoœæ.
I to w takim podejœciu tkwi¹ szanse na
przyspieszenie. Ogromne. Rzadko zdajemy sobie sprawê, jak wielki wp³yw na nasze
poczynania ma to, co robi¹ nasi bliŸni. Sêk
w tym, by wnioski, jakie wyci¹gamy by³y
twórcze. Mimo, i¿ niektórzy narzekaj¹ na
du¿¹ iloœæ rankingów – ja uparcie twierdzê,
¿e jest ich jeszcze za ma³o. Chodzi o to, by
by³o do kogo równaæ. Oczywiœcie nie wszyscy mog¹ wyst¹piæ od razu w finale igrzysk
olimpijskich. W biznesie – jak w sporcie –
wystêpuje ró¿ny poziom ambicji i mo¿liwoœci. Ktoœ mo¿e uznaæ za ich szczyt swoje
mistrzostwo Europy, inny Polski, a kogoœ
zadowoli gospodarczy prymat w województwie. Honorowaæ wysi³ki i osi¹gniêcia trze-

ba na wszystkich szczeblach, bo jak wygl¹da³by sport, gdyby by³y tylko igrzyska i
mistrzostwa œwiata? Kto mia³by szansê zaistnienia, dawania przyk³adu innym, swoim
s¹siadom, partnerom? Oprócz gigantów w
gospodarce œwiatowej jest przygniataj¹ca
wiêkszoœæ ma³ych i œrednich firm i to one
tworz¹ ekonomiczn¹ tkankê cywilizacji.
Ustawiaj¹c odpowiednie kryteria ocen mo¿na uzyskiwaæ po¿¹dane rezultaty. Nie tylko
zysk firmy jest najwa¿niejszy. Rzecz w tym,
by tak¿e kierowaæ siê etyk¹ w biznesie. Stosowaæ najnowoczeœniejsze rozwi¹zania w
zarz¹dzaniu sw¹ dzia³alnoœci¹ i jednoczeœnie, œwiadczyæ na rzecz spo³ecznoœci, w
których firmy funkcjonuj¹.
Konkurencja tak, ale przy zachowaniu
odpowiednich regu³.
Trzeba odró¿niæ wy¿ej wymienione postulaty od „wyœcigu szczurów”, czyli drogi
do sukcesu po trupach. Z moich wielu podró¿y biznesowych i naukowych wynios³em
przekonanie, ¿e takie postawy s¹ bardzo
negatywnie odbierane, a czêsto w konsekwencji blokuj¹ kariery. Warto o tym pamiêtaæ aspiruj¹c do bycia graczem na tym boisku. Podobnie rzecz siê ma z pracoholizmem; wskazówki s¹ klarowne: nie mo¿esz
mieæ wylewu, zawa³u, musisz mieæ czas na
zregenerowanie siê, musisz odpocz¹æ w
czasie weekendu. W wielu œrodowiskach
na œwiecie jest nie do pomyœlenia, aby siê
umówiæ w weekend na rozmowy biznesowe, nawet telefonowaæ w interesach. Stosuj¹c siê do tych zasad nie tylko mo¿na
wyd³u¿yæ okres swej aktywnoœci zawodowej na wiek emerytalny, ale tak¿e sprawiæ,
by nadal zachowywaæ wysok¹ efektywnoœæ, która w konsekwencji przek³ada siê
na zdolnoœæ do skutecznej konkurencji.
Skoro inni tak postêpuj¹ a my o tym wiemy
czynimy tak samo. Ka¿dy na swoim polu.
Cdn.
Piotr A. Wrzecioniarz*
* Autor jest pracownikiem naukowym i
profesorem Politechniki Wroc³awskiej, przewodnicz¹cym Kapitu³y Dolnoœl¹skiego Certyfikatu Gospodarczego i prezesem zarz¹du TUVPOL Sp. z o.o. (www.tuvpol.pl) zajmuj¹cej siê m.in. wdra¿aniem systemów
zarz¹dzania oraz certyfikacj¹ produktów i
personelu.
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POLSKIE SAMORZĄDY W UE: EUROREGION KARPACKI
W dniu 14 lutego 2003 roku zebrani w Nyiereghaza przedstawiciele
piêciu stron krajowych Euroregionu Karpackiego (Polskiej, Ukraiñskiej,
Rumuñskiej i S³owackiej) uroczyœcie œwiêtowali 10 rocznicê powo³ania
Zwi¹zku. Zamkniêta dekada w ¿yciu ka¿dej organizacji to bardzo dobry
moment do refleksji nad bilansem jej funkcjonowania oraz œwietny punkt
odniesienia do przysz³ych zadañ i wyzwañ przed ni¹ stoj¹cych. Czy tak
siê dzieje w przypadku Zwi¹zku Miêdzyregionalnego Euroregion Karpacki? Mo¿na powiedzieæ, ¿e w stopniu i zakresie dotychczas niespotykanym, a to g³ownie z powodu zmian, jakim poddany jest Euroregion od
przesz³o 3 lat zmian, których Ÿród³o tkwi z jednej strony w krytyce „osi¹gniêæ” Euroregionu, jak i w podstawowym, egzystencjalnym pytaniu o
prawno –organizacyjny model wspó³pracy w ramach Zwi¹zku.
Euroregion Karpacki wyczerpa³, bowiem, stosowan¹ od 1993 roku
formu³ê luŸnej deklaracji politycznej, nie maj¹cej odzwierciedlenia w
rzeczywistych strukturach wspó³pracy. W grudniu 2001 roku Polskie i
Ukraiñskie Biura Euroregionu podjê³y pracê nad reform¹ Zwi¹zku polegaj¹c¹ g³ównie na dokonaniu korekt w Statucie Euroregionu. Z perspektywy czasu widaæ, i¿ pomimo tych, przyjêtych 6 grudnia 2002 roku
w Koszycach na S³owacji zmian, droga do sanacji Euroregionu nie
mo¿e prowadziæ przez modyfikacje Statutu. Zmiany musz¹ oprzeæ siê
na ca³kowitym przeorientowaniu zasad i form wspó³pracy w ramach
Zwi¹zku. Zmiany te powinny doprowadziæ do wzrostu znaczenia Euroregionu w uk³adzie miêdzyregionalnym i miêdzynarodowym, uzyskania
przez Euroregion pe³nej zdolnoœci instytucjonalnej w zakresie zarz¹-

mienie procesu, którego zakres i zasiêg
przerós³ oczekiwania w³adz stowarzyszenia i biura. Wspó³praca transgraniczna
w Euroregionie dziêki funduszowi zaczê³a rozwijaæ siê w spontaniczny i przypominaj¹cy efekt domina sposób. Po
stronie polskiej Euroregionu Karpackiego realizowanych jest 49 projektów
wspó³pracy przygranicznej na kwotê ponad miliona EUR. Ale fundusze ma³ych
projektów to nie jedyny ani najwa¿niejszy powód zmian, programy te s¹ jedynie instrumentem wspomagaj¹cym proces tworzenia Euroregionu jako wspólnej przestrzenie spo³eczno –gospodarczej. W zakresie tworzenia niezbêdnej struktury prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania
jak najwiêkszej iloœci samorz¹dów cz³onkowskich. Obecnie w Stowarzyszeniu jest 41 samorz¹dów z obszaru województwa podkarpackiego, w
tym 10 powiatów ziemskich. Zarz¹d Stowarzyszenia ze Starost¹ Rzeszowskim Stanis³awem O¿ogiem na czele pracuje nad najlepszymi dla
samorzadów rozwi¹zaniami, mi.n przygotowano organizacjê Konwentu
Samorz¹dowego Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego oraz zasady funkcjonowania Polsko – s³owackiej Komisji Samorz¹dowej EK. Na
koniec wrzeœnia 2004 roku przewidziana jest organizacja I Kongresu
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dzania i aplikowania o œrodki unijne, oraz stworzenia funkcjonalnej
struktury wspó³pracy – realizuj¹cej cele Zwi¹zku.
Podstawowym kierunkiem reorganizacji Euroregionu jest upodmiotowienie jego stron krajowych. W obrêbie Euroregionu wy³¹cznie Strona
Polska i S³owacka posiadaj¹ status stowarzyszeñ skupiaj¹cych samorz¹dy terytorialne oraz inne instytucje zainteresowane aktywnym
uczestnictwem we wspó³pracy transgranicznej. Tymczasem podczas
posiedzenia Prezydium Rady Euroregionu Karpackiego w Preszowie
na S³owacji w dniu 26 czerwca 2004 roku jednoznacznie okreœlono
wizjê Euroregionu, oraz jego formê
funkcjonowania jako federacjê krajowych stowarzyszeñ tworz¹cych regionalne uk³ady partnerskie oparte
o samorz¹dy terytorialne, ale i o inne
podmioty sektora publicznego, pozarz¹dowego i prywatnego. Nie podwa¿aj¹c idei oraz zasiêgu Euroregionu jako obszaru wspó³pracy pragniemy uzupe³niæ go jedynie o prawno - organizacyjne struktury. To,
bowiem co niektórzy z recenzentów
uznaj¹ za wadê Euroregionu – jego
rozmiar oceniamy jako jego ogromn¹
zaletê. Pomys³y na usprawnienie Euroregionu poprzez wyodrêbnienie w
jego ramach mniejszych bilateralnych
lub trilateralnych zwi¹zków s¹ gatunkowo identyczne, co uzdrawianie go
poprzez wprowadzanie zmian w Statucie. Stwierdzamy to na podstawie trzyletniego doœwiadczenia – nale¿y odró¿niæ kwestie ram wspó³pracy, a do takich nale¿y Euroregion jako zjawisko polityczne i przestrzeñ terytorialna oraz Statut jako deklaracja polityczna od form i
metod wspó³pracy, jakimi s¹/ bêd¹ struktury funkcjonalne oparte o
krajowe stowarzyszenia.
Zmianom w Euroregionie towarzysz¹ procesy wzmacniania zdolnoœci
instytucjonalnych krajowych centrów wspó³pracy w ramach Euroregionu Karpackiego. PrzeœledŸmy to na podstawie strony polskiej. Stowarzyszenie Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty jest w
nieco uprzywilejowanej w stosunku do swojego s³owackiego partnera
Stowarzyszenia Region Karpaty sytuacji, zarz¹dza bowiem na podstawie umów z Wdr¹¿aj¹c¹ Program Wspó³pracy Przygranicznej Phare
programami wspó³pracy przygranicznej PHARE. (powstanie Stowarzyszenia by³o konieczne aby Euroregion uzyska³ prawn¹ zdolnoœæ wdra¿ania programów).
Fundusze Ma³ych Projektów realizowane w ramach Krajowych Programów dla Polski PHARE oraz Programów Wspó³pracy Przygranicznej PHARE Polska – S³owacja, posiadaj¹ ogromne znaczenie dla reorganizacji
Euroregionu. Teza, i¿ bez nich nie uda³oby siê uruchomiæ tego procesu
nie jest ani ryzykowna ani trudna do obrony. Fundusz odgrywa znaczenie
strukturotwórcze – jest motywem wykorzystywanym jako jedna z korzyœci
przy zachêcaniu samorz¹dów do przystêpowania do Stowarzyszenia,
poza tym pozwoli³ z³agodziæ i byæ mo¿e zatrzeæ rozczarowanie samorz¹dów Euroregionem jako obiecanym z dawn¹ pretekstem do œci¹gania
pieniêdzy unijnych, wreszcie, co najwa¿niejsze – spowodowa³ urucho-

Samorz¹dowego Polskiej i S³owackiej Strony EK.
W nowej definicji wspó³pracy w ramach Euroregionu Karpackiego
mieœci siê nowa jakoœæ wspó³dzia³ania z g³ównym partnerem Euroregionu w Polsce - Samorz¹dem Województwa Podkarpackiego. Ta wspó³praca bêdzie mia³a ogromne znaczenie przez najbli¿sze dwa lata do
koñca 2006 roku, kiedy to wspólnie przygotowywaæ bêdziemy siê do
odgrywania aktywnej roli przy konstruowaniu i wykorzystaniu œrodków
unijnych w bud¿ecie 2007 – 2013.
Zarz¹d Stowarzyszenia Euro-Karpaty powo³a³ Komisjê ds. programu
karpackiego która przygotowuje, za³o¿enia wspó³pracy w ramach Euroregionu Karpackiego po 2006 roku. S³owa
komentarza wymaga równie¿ kwestia
stosunków polsko – ukraiñkich w ramach Euroregionu Karpackiego. Doœæ
stwierdziæ, i¿ na poziomie lokalnym dotychczas nie by³y one tak dobre i intensywne. W aktywizacji tej wymiany
ogromn¹ rolê odgrywa Fundusz Ma³ych Projektów PHARE, ale tak¿e znakomita wspó³praca pomiêdzy Polskim i
Ukraiñskim Biurami Euroregionu Karpackiego, dziêki której doprowadzono
do nawi¹zania wielu nowych kontaktów pomiêdzy samorz¹dami – w szczególnoœci z Obwodu Zakarpackiego. W
naszym przekonaniu to w³aœnie w
wspó³praca na poziomie samorz¹dów
z obszarów przygranicznych bêdzie w najbli¿szym czasie tworzyæ klimat
wspó³pracy polsko – ukraiñskiej. Sprzyjaæ bêdzie temu równie¿ uruchomienie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004 -2006 w ramach
Programu Polska – Bia³oruœ – Ukraina. W jego ramach Stowarzyszenie
Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty pe³niæ bêdzie funkcje
Sekretariatu Technicznego dla Funduszu Mikro.
Prze³amuj¹c podstawowe bariery funkcjonalne tworzymy defacto
nowy Euroregion, – ale w obliczu megadostosowañ, które kszta³tuj¹
europejski i globalny uk³ad spo³eczno –gospodarczy i polityczny s¹ to
dzia³ania i konieczne i pilne jednoczeœnie. Najwa¿niejsza jest struktura.
Nie mo¿na realizowaæ, bowiem tak szeroko i ambitnie zarysowanych jak
w pierwotnej wersji Statutu EK celów bez zapewnienia zdolnoœci instytucjonalnej organizacji opartej o wspó³dzia³aj¹ce w sieci podmioty oraz
sprawne narzêdzia wspó³pracy umo¿liwiaj¹ce aktywny rozwój.
Euroregion Karpacki wykaza³ zdolnoœæ do samoregulacji i jest to
najwa¿niejszy aspekt jego funkcjonowania w ci¹gu ostatnich trzech lat.
Oczywiœcie, konwersja w kierunku sieci wspó³pracy obs³uguj¹cej tak
du¿y i zdywersyfikowany pod wzglêdem spo³ecznym, gospodarczym i
polityczny obszar jest zadaniem bardzo trudnym, lecz nie niemo¿liwym.
Oprócz ró¿nic ³¹czy nas wiele podobieñstw oraz cel – wspólna przestrzeñ spo³eczno –gospodarcza na obszarze Karpat.
Dawid Lasek
Dyrektor Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego
Stowarzyszenie Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty
ul. Koœciuszki 4/6, 35-030 Rzeszów, tel./faks: +48 17 853-68-98, e-mail: bp_ek@wp.pl
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Prezentujemy drugą część eurosłowniczka opracowanego przez autorów polskich
stron internetowych w oficjalnym portalu UE.
Eurosceptyk: Pojêcie to oznacza
zwykle osobê, która sprzeciwia siê integracji europejskiej, czyli jest „sceptyczna” wobec UE i jej celów.
Forteca Europa: Terminem tym
okreœla siê czêsto pogl¹d, i¿ nale¿y chroniæ
Europê przed wp³ywami z zewn¹trz,
zw³aszcza kulturowymi. Pojêcie „forteca
Europa” pojawia siê nieraz w
dyskusjach poœwiêconych
polityce azylowej i przepisom
imigracyjnym.

Ojcowie założyciele: Po II wojnie œwiatowej ludzie tacy jak Robert Schuman i Jean Monnet marzyli o zjednoczeniu
narodów Europy trwa³ym pokojem i przyjaŸni¹. W czasie nastêpnych 50 lat, w ci¹gu
których zbudowano UE, ich marzenia siê
ziœci³y. Dlatego w³aœnie s¹ oni nazywani „ojcami za³o¿ycielami” Unii Europejskiej.

Harmonizacja: Jest
to koordynacja krajowych polityk i norm technicznych
umo¿liwiaj¹ca swobodny obrót produktami i us³ugami na
ca³ym terytorium UE. Wbrew
rozpowszechnionemu stereotypowi, harmonizacja nie ma
na celu bezmyœlnego ujednolicania wszystkiego, od zakrzywienia ogórków po kolor
marchewek. Czêsto oznacza
po prostu, ¿e kraje UE wzajemnie uznaj¹ swoje normy
bezpieczeñstwa produktów.
Integracja europejska: Termin
ten oznacza budowanie jednoœci pomiêdzy
krajami i narodami Europy. W obrêbie Unii
Europejskiej oznacza to, ¿e kraje ³¹cz¹ swoje zasoby i wspólnie podejmuj¹ wiele decyzji. Ten wspólny proces decyzyjny zachodzi w drodze interakcji pomiêdzy instytucjami UE (Parlamentem, Rad¹, Komisj¹ itd.)
Języki oficjalne: W Unii Europejskiej istnieje 11 jêzyków oficjalnych: angielski, duñski, fiñski, grecki, hiszpañski, holenderski, niemiecki, portugalski, szwedzki
i w³oski. Prawo unijne publikowane jest we
wszystkich tych jêzykach; w ka¿dym z nich
mo¿na te¿ prowadziæ korespondencjê z instytucjami UE. Europa ceni sobie tê ró¿norodnoœæ jêzyków narodowych i regionalnych. W jej uznaniu rok 2001 zosta³ og³oszony Europejskim Rokiem Jêzyków.
Komitologia: W³aœciwszy jest termin „procedura komitologii”. Chodzi tu o proces, w ramach którego Komisja, wdra¿aj¹c
prawo unijne, musi zasiêgaæ opinii specjalnych komitetów doradczych z³o¿onych z
ekspertów pañstw UE.
Konferencja Międzyrządo−
wa (IGC – Intergovernmental Confe−
rence): Jest to konferencja, na której rz¹dy pañstw cz³onkowskich spotykaj¹ siê w
celu wniesienia poprawek w traktatach o
Unii Europejskiej.

Przejrzystość: Termin ten bywa
czêsto u¿ywany dla okreœlenia otwartego
charakteru dzia³ania instytucji UE. W trosce
o jak najwiêksz¹ otwartoœæ, unijne instytucje
podejmuj¹ kroki na rzecz poprawy publicznego dostêpu do informacji i staraj¹ siê tworzyæ mo¿liwie jasne i przejrzyste dokumenty
– np. lepiej przygotowywaæ akty prawne, w
tym jednolity, uproszczony traktat o UE.
Rozszerzenie UE: Rozszerzenie ma miejsce za ka¿dym razem, gdy do
Unii przystêpuj¹ nowe pañstwa cz³onkowskie. UE powiêkszy³a siê od pocz¹tkowego
grona 6 cz³onków do 25 obecnie, dwa kolejne pañstwa maja wejœæ w 2007 r.
Stolice kulturalne: Co roku kilka miast w Europie zostaje mianowanych
„stolicami kulturalnymi”. Ma to na celu promocjê i uczczenie osi¹gniêæ kulturalnych
oraz uroku tych miast, a co za tym idzie –
zwiêkszenie wœród obywateli Europy œwiadomoœci tego, jak bogate jest ich wspólne
dziedzictwo.
Strasbourg: Jest to francuskie miasto po³o¿one niedaleko granicy z Niemcami, w którym raz na miesi¹c odbywa siê
tygodniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Strasbourg jest równie¿ siedzib¹ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka i Rady Europy – które nie s¹ instytucjami UE. Termin „Strasbourg” bywa cza-

sem u¿ywany przez media w odniesieniu
do jednego z tych organów.

Strefa Schengen, kraje
Schengen: W 1985 r. piêæ krajów UE (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Niemcy) porozumia³o siê co do zniesienia kontroli
podró¿uj¹cych pomiêdzy nimi osób. W ten
sposób powsta³o pozbawione granic wewnêtrznych terytorium, które
sta³o siê znane jako strefa
Schengen. (od nazwy miasta w
Luksemburgu, gdzie podpisano
porozumienie).
Kraje Schengen wprowadzi³y wspóln¹ dla ca³ego obszaru politykê wizow¹ i umówi³y siê
w sprawie wdro¿enia skutecznej kontroli swych granic zewnêtrznych. Kontrole na granicach wewnêtrznych mog¹
byæ wprowadzane okresowo,
jeœli by³oby to konieczne ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo
narodowe lub dla zachowania
porz¹dku publicznego. Stopniowo strefa Schengen zosta³a rozszerzona na wszystkie
kraje UE oraz Islandiê i Norwegiê, a porozumienie sta³o siê integraln¹ czêœci¹ unijnych
traktatów – z tym jednak, ¿e Irlandia i Wielka
Brytania nie s¹ stron¹ ustaleñ w sprawie kontroli granicznych i polityki wizowej. Obywatele strefy Schengen nie potrzebuj¹ wiz, aby
podró¿owaæ w jej obrêbie. Posiadanie wizy
wjazdowej do któregokolwiek z krajów
Schengen automatycznie pozwala na swobodne przemieszczanie siê po pozosta³ych
(za wyj¹tkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii).

Subsydiarność (pomocni−
czość): „Zasada subsydiarnoœci” oznacza,
¿e w UE decyzje musz¹ byæ podejmowane
jak najbli¿ej obywateli. Innymi s³owy, Unia
nie podejmuje dzia³añ (wyj¹wszy sprawy,
za które tylko ona jest odpowiedzialna), o ile
dzia³ania na szczeblu unijnym nie s¹ skuteczniejsze ni¿ te podejmowane na szczeblu krajowym, regionalnym b¹dŸ lokalnym.
Współpraca wzmocniona:
Jest to porozumienie, w ramach którego grupa krajów UE (musi ich byæ co najmniej
osiem) mo¿e wspó³pracowaæ w okreœlonej
dziedzinie, nawet jeœli pozosta³e pañstwa
cz³onkowskie nie mog¹ lub nie chc¹ przy³¹czyæ siê do tej wspó³pracy na danym etapie.
Pañstwa nie uczestnicz¹ce musz¹ jednak
mieæ mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê w terminie
póŸniejszym, jeœli wyra¿¹ takie ¿yczenie.
•ród³o: European Union On-line
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Z ŻABIEJ PERSPEKTYWY
Gdzie się podziały kabarety? Niby ich dużo a jakby żadnego nie było. Nie śmieszą.
A może u mnie poczucie humoru jest w zaniku? Chyba jednak nie, bo również inni
na kabarety mało co patrzą. I zewsząd słyszę, że ta kwitnąca kiedyś u nas gałąź
sztuki estradowej i to począwszy od krakowskiego „Zielonego Balonika” na po−
czątku ubiegłego wieku poprzez okres międzywojenny ze słynnym „Morskim
Okiem”, czy zachwycającymi kabaretami z okresu koszmarnego komunizmu jak
„Pod Egidą”,”Owca”, „Koń polski” a szczególnie kabaret u Dudka ze znakomitym
Dziewońskim (każdy pamięta ten telefoniczny duet „Sęk”) czy sztandarowy para−
doksalny, wytworny Kabaret Starszych Panów, otóż zewsząd słyszę, że to se ne
vrati. Ne vrati. Dlaczego na litość boską?
Mamy wolnoœæ, nie ma cenzorów, s³owa mo¿na wypuszczaæ jak fajerwerki! Zagadka przyrody. Bo co jak co, ale przeœmiewców ci u nas dostatek. Na kamieniu
siê rodz¹. A mo¿e - zastanawiam siê - w³aœnie w tym rzecz, ¿e rodz¹ siê na kamieniu

siê najwiêksz¹ scen¹ kabaretow¹ w kraju.
Jeszcze nie narodzi³ siê taki satyryk, który
zdolny by³by wymyœliæ skecz, jaki wymyœli³ pose³ Jankowski, który kilkanaœcie godzin okupowa³ trybunê sejmow¹ i ze smakiem spo¿y³ na niej obiad. Przez d³ugie mie-
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jak ja³owiec, a nie chc¹ siê rodziæ w puchach i na ¿yznej glebie? Jak to w Polsce.
Trzeba dobrego kopa i wtedy Polak potrafi.
A jak cisza to przyœnie.
Tak czy inaczej nie ma siê z czego poœmiaæ. Chyba siê nara¿ê fanom tego jegomoœcia, ale jak go widzê w telewizorze, a
dy¿ur ma on w nim niemal codziennie i to po
kilka razy, to zaraz ³apiê za pilota. Marcin
Daniec z jego plebejskim poczuciem humoru? Ten szczerze mnie rozbawi³ prowadz¹c
koncert telewizyjnych Superjedynek w Opolu. Zw³aszcza dowcipem o katastrofie rz¹dowego helikoptera: Pan Bóg wskazuj¹c
palcem na Leszka Millera powiedzia³ wówczas - To jest ostatnie ostrze¿enie! To ma
lataæ na paliwie, a nie na rzepaku! A teraz
jeszcze do³¹czy³ Kryszak, niez³y, gdy mówi
cudze teksty, ale jako prowadz¹cy rozmówki polsko-polskie jest nie do zniesienia, bo
ciagle r¿y i potrz¹sa grzyw¹. Wy³apujê natomiast Jokera, bo prowadzi go inteligentny
Micha³ Ogórek. A te wszystkie niezliczone
kabarety, które prezentuje „Dwójka” po prostu omijam. Jak z tego widaæ sporo czasu
spêdzam przed telewizorem w nadziei, ¿e
siê rozweselê. Jeszcze tolerujê ulubiony
kiedyœ kabaret Olgi Lipiñskiej, ale coœ mi siê
wydaje, ¿e wpad³a ona w sid³a wci¹¿ takiej
samej formy i sta³a siê ofiar¹ cenzury. Bynajmniej nie pañstwowej. Za bardzo szarga³a œwiêtoœci.
Sporo ludzi zastanawia siê wiêc co siê
sta³o z tym s³awnym polskim kabaretem,
który walnie przyczyni³ siê do zazdroœci s¹siadów, bo Polska by³a - jak wiadomo - najweselszym barakiem w obozie.
A sta³a siê rzecz oczywista. Satyrykom odebrali chleb politycy! Kabarety z teatrzyków przenios³y siê do Sejmu i do rozmów ¿urnalistów z politykami wszystkich
opcji, a wiêc do telewizora. Polityka sta³a

si¹ce Polska patrzy³a na serial kabaretowy - sejmow¹ komisjê œledcz¹ w sprawie
Rywina. Karierê zrobi³ cytowany po wielekroæ wywiad z Renat¹ Beger, ten z koniem, owsem i kurwikami w oczach. Nie
do pobicia. Ten sejmowy cyrk, parada rzadz¹cych nami nieudaczników, kombinatorów, z³odziei, oszo³omów, kolesi, k³amców
- w zaparte, fa³szywych trybunów ludu wywo³uje takie emocje, ¿e kabaret przy nich
to kaszka na mleku.
Narodzi³y siê nowe gwiazdy. Józef Oleksy, dobry na ka¿d¹ okazjê, godny, jowialny,
wydzielaj¹cy przy swojej tuszy - jak zauwa¿y³ Urban - niespodziwanie nik³y g³os, czy¿
jakikolwiek aktor charakterystyczny mu dorówna? A Rokita, lisi i zjadliwy? A Lepper,
nowe wcielenie Nikodema Dyzmy lub przera¿aj¹cego Bigdy ze sztuki „Bigda idzie”?
Jezuita Jaskiernia, który z udowodnionym
k³amstwem lustracyjnym bêdzie siê odwo-

³ywa³, apelowa³! I tak dalej. I ten Jagie³³o,
D³ugosz, Sobotka, i ten Wieczerzak, wszyscy niewinni choæ na ³awie s¹dowej.
Rz¹dz¹cy mediami chyba wiedz¹, ¿e
polityka, skandale i afery to dobry ¿er dla
gawiedzi. Zapewniaj¹ ogl¹dalnoœæ. Inaczej
nie by³oby takiego nat³oku programów politycznych i to wci¹¿ w tej samej obsadzie
m¹drz¹cych siê wybrañców narodu: Tygodnik Polityczny Jedynki, Forum, Goœæ Jedynki, „Co pani na to?”- naj³atwiejszy do strawienia, Woronicza 17, w samej tylko „Jedynce” nie licz¹c kolejnych „Wiadomoœci”,
gdzie te same gadaj¹ce g³owy. Jeœli inne
œwiatowe telewizje donosz¹ o wydarzeniach, to nasza o wydarzeniach w ¿yciu
polityków. Który mianowicie traci posadê, a
który j¹ zdobywa lub raczej siê przemieszcza. Co powiedzia³ i jakie ma aktualne zdanie. I co o nim ma do powiedzenia prokurator. Taka kronika towarzyska. Prowincja,
prowincja!
Wychodzi na to, ¿e nie ma u nas ludzi
godnych pokazania, nie ma naukowców,
artystów (poza filmowymi), nie ma kompozytorów, wynalazców, autorów dobrych
ksi¹¿ek, twórców, czy choæby rzutkich so³tysów, nie ma Polski jak d³uga i szeroka.
Jest warszawka. ¯urnalistom nie chce siê
ty³ka ruszyæ. Tylko, ¿e od tego warszawskiego kabaretu dostaje siê dygotu. I coraz
czêœciej wy³¹cza to gadanie. Sprzeczne i
niespójne. Jeden to, drugi tamto. Bia³e, czarne. A róbta co chceta! Nie ma was.
Ten kabaret ju¿ siê przejad³. Na dobre.
Tak siê przejad³, ¿e nie wiadomo czy
naród pójdzie wybieraæ nowych kabareciarzy. A ju¿ ³awa rusza. Skoro to takie ³atwe
pieniadze? Skoro ka¿dy siê nadaje? Bez
szko³y, sprawdzania siê na kolejnych
szczeblach, zaplecza intelektualnego, uznania, wiarygodnoœci itd. Wystarczy przynale¿noœæ do jakiejkolwiek partii i z byle k¹ta
hyc na pos³a i senatora. Wybrañcy partii a
nie narodu.
Gdyby¿ o¿yli Starsi Panowie Dwaj i pokazali kabaret dowcipny, aluzyjny, poetycki
i groteskowy... Bo ten dzisiejszy, polityczny, to jest na odlew. Prawdziwi satyrycy s¹
wobec niego bezradni. Jak siê œmiaæ z pazernych miernot? Wystarczy, ¿e sami wystawiaj¹ siê na poœmiewisko, nic dodaæ, nic
uj¹æ, nic tu satyryk nie ma do roboty, pole
oddane, wszystko proste jak drut.1
Ewa Wanacka

