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Polska na
podsłuchu!
Na podsłuch czy kontrolę korespondencji musi wyrazić zgodę sąd. Tak jest na całym świecie. Jednak w Polsce od wielu lat istnieje prawo, które umożliwia policji, ABW,
CBA i innym uprawnionym służbom w sytuacjach „niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub
zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa”, prowadzenie przez pięć dni podsłuchu
bez zgody sądu. Pięciodniowy niekontrolowany podsłuch może umożliwić służbom
uzyskanie rozmaitych, także obyczajowych,
informacji o osobach wcale niezwiązanych
z żadnym przestępstwem - uważa prof. Andrzej Rzepliński z Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka. Półtora roku temu Trybunał
Konstytucyjny uznał za sprzeczne z konstytucją niektóre przepisy o podsłuchach, m.in.
taki, który pozwalał podsłuchiwać bez zgody
sądu, a tylko za zgodą „nadawcy lub odbiorcy informacji” (a więc np. osoby, do których
on dzwoni lub które dzwonią do niego). Przepisy te funkcjonują w Polsce od wielu lat i tolerowane były przez poprzednie tak prawicowe jak lewicowe rządy.

ŻYCIE
rys. Adam Orłamowski

Jak ustrzec się podsłuchu?
 Przeprowadzanie rozmów w bezpiecznych miejscach - np. na basenie, czy w
saunie gdzie rozmówcy są bez ubrania i
dla pewności zanurzeni w wodzie. Szum
wody dodatkowo może utrudnić nagrywanie.
 Częsta zmiana kart, numerów w telefonach komórkowych. Jeśli osoba jest objęta rozpracowywaniem operacyjnym, to
nic nie pomoże. W tym celu wykorzystywane są urządzenia, które przechwytują
wszelkie rozmowy wychodzące z otoczenia inwigilowanego.
 Kabiny dźwiękoszczelne. Teoretycznie
to najpewniejsze miejsca do prowadzenia
poufnych negocjacji. Minusem jest bardzo
wysoki koszt takiego pokoju.

NPD: Gruna Barbarzyńca!
Przypomnijmy, że przez wiele miesięcy NPD bez problemów drukowała w Polsce gazetę „Deutsche Stimme”(„Niemiecki Głos“). W kontekście poniższej wypowiedzi posła
NPD (znlazłem ją stronie internetowej NPD) proszę o przeczytanie artykułu „Papierowa
wojna?“ na stronie 14-tej.
Waldemar Gruna
“W podzielonym mieście Görlitz ukazuje się dwujęzyczny miesięcznik „REGION”.
Wydawcą jest Pan Waldemar Gruna, 59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 44/15. Prowadzi on biuro na ul. Strassburg-Passage/Jakubstraße 34 w Görlitz. To co w tym miesięczniku można przeczytać brzmi jak z komedii mydlanej. Teksty ukazują oprócz świadomego kłamstwa także negatywną postawę umysłu oraz brak świadomości
historycznej. W październikowym wydaniu tego brukowca roi sie według
ankietowanych mieszkańców Görlitz od podżegania i zaprzeczeń w sprawie wypędzeń. Nawet archiwum federalne w Koblenz podaje jako oﬁcjalną liczbę niemieckich oﬁar wynikających z wypędzeń 2,83 mln osób. Zasadnicza wypowiedź wynikająca z tego miesięcznika sprowadza się do zaprzeczenia kilkumilionowego mordu
na niemieckiej ludności czyli etnicznej czystki po 1945 r. Dosłownie brzmi to
w tej gazecie następująco: „ W całym szeregu legalnych ulotek NPD upowszechnia,
że po zakończeniu drugiej wojny światowej miały miejsce „etniczne czystki na szeroką skale” na tych obszarach. Historyczne kłamstwo stało się powszechnie stosowaną
praktyką która niestety przez niemiecki rząd federalny milcząco została przyjęta.” W
dalszym ciągu pisze się: „Politycy z NPD wyrazili się ostatnio w niemieckiej telewizji, iż niemieckie granice zostały ustalone przez władze okupacyjne oraz, że niemiecka ludność z nimi się wcale nie utożsamia.” Poza aspektem, w którym w Niemczech
można mieć wątpliwości co do demokracji medialnej, ponieważ politycy z NPD akurat nie mają możliwości swobodnego wyrażania się, zdaje się, iż redaktor i wydawca
Waldemar Gruna na dodatek nie zna lub podaje w wątpliwość „Konferencję w Jałcie” oraz „Układ w Poczdamie”. Jako poseł Saksońskiego Parlamentu i osoba dotknięta tym brutalnym wypędzeniem żądam niezwłocznie publicznych przeprosin niemieckiej ludności przez wydawcę tego dwujęzycznego pisma. Kto zaprzecza mordu milionów cywilów opowiada się po stronie barbarzyństwa i jest
daleki od cywilizowanego społeczeństwa.”
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 List Czytelnika
Proszę o zrozumienie, ale zadanie tego pytania wynika z przyczyny braku informacji i nie jest prowokacją. Dodatkowym powodem jest też to, że we
wrześniu rozpoczynam moją piątą podróż do Polski. Odpowiedź na nie ma mi pomoc w tym wyjeździe. Polska jest w drodze do EU. Następnym krokiem ma być euro jako jedyna waluta w Unii Europejskiej. Dlaczego waluta Waszego kraju złoty
orientuje się do dolara? Moim zdaniem euro jeszcze nigdy nie było takie mocne. Przez to ja, jako turysta dostaję co raz to mniej za niego w Polsce. Dlaczego tak jest? Kurs walutowy zmienia sie prawie
codziennie. Czy niemiecki Klient, który przez ten
kurs wymiany nie przyjdzie do Polski nie jest sygnałem na jakieś zmiany. Widzę od dłuższego czasu, że supermarkety w Polsce nigdy jeszcze nie były
tak puste.
Reiner Wenzel
Red. W następnym numerze gazety zapytamy się o to Panią Zytę-Gilowską (obecnego
min. Finasów), Panią Gronkiewicz -Waltz
(ﬁnansistkę i Prezydenta Warszawy) oraz
Pana Leszka Balcerowicza (twórcę “szokowego” przejścia Polski do grona krajów kapitalistycznych).

www.region24.info | www.region.com.pl
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Polen abgehört!
Für eine Abhöraktion oder eine Überprüfung
der Korrespondenz braucht man einen Gerichtsbeschluss – so ist die weltweite Praxis.
Doch in Polen gibt es bereits seit Jahren ein
Gesetz, das es der Polizei, dem Kriminalamt,
dem Zentralen Antikorruptionsamt und anderen Sonderdiensten ermöglicht, fünf Tage lang
Abhöraktionen durchzuführen, ohne einen Gerichtsbeschluss vorliegen zu haben, wenn der
gegebene Fall „keinen Verzug“ erlaubt und
wenn die Gefahr besteht, dass Informationen
vertuscht oder Beweismittel vernichtet bzw.
manipuliert werden könnten. Eine fünftägige
unkontrollierte Abhöraktion kann staatlichen
Ermittlern Zugang zu verschiedenen, auch
kompromittierenden Informationen über Personen ermöglichen, die mit keinerlei Straftaten
in Verbindung stehen – meint Prof. Andrzej
Rzepliński von der Stiftung für Menschenrechte in Helsinki. Vor anderthalb Jahren hat das
polnische Verfassungsgericht einige Vorschriften zu Abhöraktionen als verfassungswidrig
eingestuft, darunter das Gesetz über Abhöraktionen ohne gerichtliche Genehmigung aber
mit Zustimmung des Abzuhörenden (entweder des Absenders oder Empfängers der Information, also des Anrufers oder des Angerufenen). Entscheidend ist dabei, dass diese Gesetze in Polen seit vielen Jahren gelten und sowohl
von den linken als auch konservativen Vorgängerregierungen toleriert wurden.

DAS LEBEN
rys. Adam Orłamowski

Wie vermeidet man
einen Lauschangriﬀ?
 Gespräche sollten an sicheren Orten
geführt werden – z.B. im Schwimmbad
oder in der Sauna, wo alle Gesprächsteilnehmer entkleidet oder im Wasser sind.
Das Wasserrauschen kann die Aufzeichnung zusätzlich erschweren.
 Häuﬁges Wechseln der Sim-Karte oder
der Telefonnummer. Wenn jemand operativ abgehört wird, hilft das auch nicht.
Dazu werden Geräte verwendet, die alle
Gespräche im Umfeld des Abgehörten
mitverfolgen.
 Abhörsichere Kabinen. Theoretisch ist
das der sicherste Ort für vertrauliche Verhandlungen. Nachteil sind jedoch sehr
hohe Anschaﬀungskosten.

Die NPD: Gruna der Barbar!
Wir erinnern daran: die NPD druckte über mehrere Monate problemlos in Polen ihre Zeitung „Deutsche Stimme”. Diese info über mich und der Zeitung habe ich auf die NPD
www-seite gelesen. Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang den Artikel „Papierkrieg?”
auf Seite 15 dieser Ausgabe zu lesen.
Waldemar Gruna
“In der geteilten Stadt Görlitz erscheint die zweisprachige Monatszeitschrift „region“. Herausgeber ist gemäß Druck: Waldemar Gruna: 59-900 Zgorzelec, Warszawka 44/15. Ein Büro wird in Görlitz auf der Straßburg-Passage/Jakobstraße 34 unterhalten. Was hier nun zu lesen ist, klingt wie aus einer Schmierenkomödie und legt die geistige Einstellung neben der bewußten Lüge, das fehlende
Geschichtsbewußtsein oﬀen. Die Oktoberausgabe dieses Boulevardblattes strotzt
denn nach Ansicht zahlreich befragter Görlitzer Bürger nur so von Volksverhetzung und Leugnung vom
Verttreibungs-Holocaust. Selbst das Bundesarchiv Koblenz gibt die oﬃzielle deutsche Opferzahl in Höhe
von 2,83 Millionen durch die Vertreibung an. Kernaussage dieses Druckwerkes, in der Novemberausgabe wird Fortsetzung angekündigt, ist die Leugnung des Millionenfachen Mordes an der deutschen
Bevölkerung, die ethnische Säuberung ab 1945. Wörtlich heißt es hierzu: „In einer ganzen Reihe legaler Flugblätter verbreitet die NPD, daß nach dem Zweiten Weltkrieg ‚großen ethnischen Säuberungen’ in diesen Gebieten stattfanden. Die historische Lüge wurde somit zur gängigen Praxis, die von der deutschen Regierung leider schweigend hingenommen wird.“ Weiter heißt
es: „NPD-Politiker äußersten letztens im deutschen Fernsehen, daß die deutschen Grenzen von Besatzungsmächten festgelegt wurden und die deutsche Bevölkerung identiﬁziere sich mit ihnen gar nicht.“ Neben dem Aspekt, daß in Deutschland die Mediendemokratie angezweifelt werden kann, denn NPD-Politiker erhalten eben keine Möglichkeit,
sich unzensiert zu äußern, scheint der Redakteur und Herausgeber Waldemar Gruna
nun auch die sogenannte „Konferenz von Jalta” und den „Potsdamer Vertrag“ entweder nicht zu kennen oder anzuzweifeln. Als Abgeordneter vom Sächsischen Landtag sowie Betroﬀener dieser gewaltsamen Vertreibung fordere ich unverzüglich
den polnischen Herausgeber dieser zweisprachigen Zeitschrift auf, sich öﬀentlich bei der deutschen Bevölkerung zu entschuldigen. Wer den Genozid an Millionen Zivilisten leugnet, stellt sich auf die Seite der Barbarei und ist in einer
zivilisierten Gesellschaft noch lange nicht angekommen.”
www.region24.info | www.region.com.pl
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 Leserbrief
Bitte betrachten Sie diese Anfrage allein aus dem
Beweggrund der Unkenntnis und keinerlei Provokation. Grund ist auch die fünfte Urlaubsreise nach
Polen im September, wobei uns auch die Antwort
helfen soll. Polen ist auf dem Weg in die EU. Demnächst wird der Euro das alleinige Zahlungsmittel werden. Warum orientiert sich der Geldwert des
Landes, der Zloty, am Dollar? Ich denke, noch nie
war der Euro so stark wie jetzt und ich bekomme in
Polen immer weniger dafür. Warum ist das so? Der
Kurs fällt fast täglich. Ist der ausbleibende deutsche
Kunde kein Signal für eine Änderung? Ich ﬁnde,
die polnischen Kaufhallen waren noch nie so leer.
Reiner Wenzel
Redaktionsinfo: In der nächsten Ausgabe
werden wir Zyta Gilowska (Finanzminister),
Frau Gronkiewisz-Waltz (Finanzexpertin
und Stadtpräsidentin von Warschau) sowie
Leszek Balcerowicz (Autor des „schockartigen” Übergangs Polens zur Marktwirtschaft)
mit dieser Frage konfrontieren.
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INNOWACYJNOŚĆ - odpowiedź na wyzwania przyszłości
Region nasz jest obszarem wydobywczo
– przetwórczym związanym z energetyką.
Funkcja terenu przygranicznego przestanie
istnieć po 01.01.2008 gdy nasz kraj wejdzie
do strefy układu z Schengen. Jakie działania
muszą podjąć władze powiatu aby zapewnić
jego dalszy rozwój?
Piotr Woroniak: Starostwo aktywnie włączyło
się w działania proinwestycyjne w naszym regionie. Szczególnie w sferze innowacji. Przykładowo
w dniach 23-24 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu odbyła się Konferencja
Regionalna, której wiodącym tematem było: „Innowacyjność odpowiedzią na wyzwania przyszłości”. Patronat nad konferencją objęła Rada
Powiatu Zgorzeleckiego i Starostwo Powiatowe.
Współorganizatorami dwudniowego spotkania
byli: Powiatowe Centrum Doradztwa Gospodarczego, „Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacyjności” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz
Biuro Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Program
konferencji został podzielony na dwa panele tematyczne. Pierwszy skierowany był do pracowników jednostek samorządów terytorialnych oraz
do jednostek organizacyjnych powiatu zgorzeleckiego a dotyczył - Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013, 7 Programu Ramo-

wego oraz Priorytetu II i IV Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Drugim
był „Panel Gospodarczy” skierowany do przedsiębiorców. Dotyczył m.in. zagadnień związanych z
przedsiębiorstwem i innowacyjnością. Nacisk położono na ukazanie źródeł ﬁnansowania innowacji dla małych i średnich ﬁrm.
A co z odnawialnymi źródłami energii? Innowacjami związanymi z ochroną środowiska,
które mogą być motorem napędzającym
gospodarkę w naszym polsko-niemieckim
regionie?
Piotr Woroniak: Wiemy, jak ważna jest ochrona
środowiska i odnawialne źródła energii w Niemczech. Od naszych sąsiadów możemy uzyskać
bardzo duże wsparcie nie tylko ﬁnansowe (w ramach Unii Europejskiej) ale także merytoryczne.
Powiaty w Niemczech, sąsiadujące z naszym realizują od wielu lat tego typu innowacyjne inwestycje. Będziemy z ich doświadczeń korzystać.
Rozszerzamy zakres współpracy w tym tak ważnym dla życia mieszkańców obszarze. Mamy nawiązane kontakty z dużymi grupami inwestycyjnymi, które działają w sferze energii odnawialnej
z Niemiec i USA. Planujemy skoncentrować się na
inwestycjach, które dotyczyć będą ważnych społecznie elementów znajdujących się tak w mieście

jak i na wsi. Dotyczyć one będą szkół, szpitali czy
zaopatrzenia w czystą energię całych obszarów
miejskich i wiejskich (małe bioelektrownie oparte na biomasie). Są to plany do zrealizowania w
przyszłym roku, gdyż czekamy na zmiany w niektórych przepisach, które nam umożliwią działania z wykorzystaniem nowoczesnych form ﬁnansowania takich inwestycji. Myślę tu przede
wszystkim o ﬁnansowaniu w ramach metody
contractingowej.
Czy Starostwo przygotowane jest na przyjęcie inwestorów zagranicznych i krajowych?
Powinni oni zainteresować się naszym regionem po wybudowaniu kolejnej “nitki”
autostrady A4.
Piotr Woroniak: Przygotowujemy kompleksową
informację o możliwościach inwestycyjnych Powiatu Zgorzeleckiego jako całość. Dążymy do tego aby
inwestorzy zainteresowali się całym naszym regionem a nie tylko tą jego częścią, która znajduje się w
obszarze nowobudowanej autostrady. Taka koncentracja szkodzić będzie rozwojowi powiatu i poszczególnym gminom znajdującym się w zakresie
jego struktury administracyjnej.
Dziękuję za rozmowę/MP

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
59-900 Zgorzelec, ul. Bohaterów II Armii WP 8a
tel. (0-75) 77 615 55 fax. (0-75) 77 17 930
www.powiat.zgorzelec.pl
e-mail: starosta@powiat.zgorzelec.pl, promocja@powiat.zgorzelec.pl

INNOVATIONEN als Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft
Unsere Region wird durch die Rohstoﬀ- und
weiterverarbeitende Industrie im Energiesektor bestimmt. Die Bedeutung der Region
als Grenzgebiet wird ab dem 01.01.2008 wegfallen, wenn Polen dem Schengen-Raum
beitritt. Welche Schritte müssen Kommunalpolitiker unternehmen, um weiteres regionales Wachstum zu garantieren?
Piotr Woroniak: Die Landkreisverwaltung beteiligt sich an investitionsfördernden Maßnahmen
in unserer Region. Besonders im Bereich innovativer Technologien. Am 23. und 24. Juli zum Beispiel fand in der Landkreisverwaltung von Zgorzelec eine Konferenz zum Thema „Innovationen
als Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft“ statt. Schirmherren der Konferenz waren
der Landkreisrat von Zgorzelec und das Landkreisamt von Zgorzelec. Unter den Mitveranstaltern
der zweitägigen Konferenz waren das Landkreisinformationszentrum für Wirtschaftsfragen, das
Büro zur Koordinierung der Einführung innovativer Strategien in Niederschlesien des Marschallsamtes der Wojewodschaft Niederschlesien sowie
das Büro für Gemeinschaftsinitiativen EQUAL. Das
Konferenzprogramm wurde in zwei thematische
Blöcke unterteilt. Der erste Themenblock richtete
sich an Mitarbeiter kommunaler Einrichtungen
und an Verwaltungseinrichtungen des Landkreises Zgorzelec und bezog sich direkt auf die europäische territoriale Zusammenarbeit in den Jah-

ren 2007-2013, auf das 7. Rahmenprogramm und
auf die Prioritäten II. und IV. des regionalen Operativprogramms für Niederschlesien. Der zweite Teil
bestand aus einem „Wirtschaftsblock“ und richtete sich an Unternehmer. Dieser Themenbereich
thematisierte Fragen des Unternehmertums und
der Innovationen. Der Schwerpunkt lag auf den
Finanzierungsmöglichkeiten innovativer Technologien für kleine und mittlere Unternehmen.
Was ist mit erneuerbaren Energien und Innovationen im Zusammenhang mit dem
Umweltschutz, die auf die Wirtschaft unserer deutsch-polnischen Region stimulierend
wirken könnten?
Piotr Woroniak: Wir wissen, wie wichtig der
Umweltschutz und erneuerbare Energien in
Deutschland sind. Wir werden hierbei von unseren Nachbarn nicht nur ﬁnanziell (im Rahmen der
EU) sondern auch inhaltlich unterstützt. Die deutschen Landkreise, die an unsere Landkreise grenzen, realisieren bereits seit Jahren entsprechende Investitionen. Diese Erfahrungen möchten wir
uns zunutze machen. Wir werden den Umfang
der Zusammenarbeit in diesem für unsere Bevölkerung so wichtigen Bereich erweitern. Wir haben
Kontakte zu großen Investoren aus der Energiebranche in Deutschland und den USA geknöpft.
Wir möchten uns auf Investitionen konzentrieren, die gesellschaftlich relevante Bereiche sowohl

in Städten als auch auf dem Land betreﬀen. Das
betriﬀt vor allem Schulen, Krankenhäuser aber
auch die Energieversorgung mit sauberer Energie
für ganze städtische und ländliche Bereiche (kleine Biomasse-Kraftwerke). Das sind Pläne für das
nächste Jahr, da wir auf Gesetzesänderungen in
einigen Bereichen warten müssen, die uns Vorhaben unter Anwendung moderner Finanzierungsformen ermöglichen werden. Ich denke hierbei
vor allem an Finanzierungen in Form von public-private-partnerships (PPP).
Ist der Landkreis darauf vorbereitet, ausländische und polnische Investoren aufzunehmen? Diese sollten sich für unsere Region
vor allem nach der Fertigstellung eines weiteren Abschnitts der Autobahn A4 interessieren.
Piotr Woroniak: Wir arbeiten gerade an
unfangreichem Informationsmaterial über die
Investitionsmöglichkeiten in unserer Region. Wir
möchten das Interesse der Investoren für die gesamte Region wecken und nicht nur für Teilbereiche in der Nähe der neuen Autobahn. Eine solche
Konzentration würde dem Wirtschaftswachstum
einiger Gemeinden in unserem Verwaltungsgebiet schaden.
Wir danken Ihnen für das Gespräch./MP
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NIEMCY otwierają

rynek PRACY
PRACY!!

Już teraz istnieją możliwości legalnego zarobkowania
w Niemczech. Warto z nich skorzystać aby poprawić swój
byt materialny. Londyn i Irlandia są daleko.

 Waldemar Gruna

K

ilka lat temu powstał projekt nowego modelu współpracy polsko-niemieckiej. Określono go pojęciem „Polsko-Niemiecki Dom”.
Ma on mieścić się pomiędzy Berlinem, Szczecinem, Poznaniem, Wrocławiem i Dreznem.
Inicjatywa ta spotkała się z chłodnym przyjęciem ze strony polskiej a i w Niemczech nie
była zbyt popularna. Dla urzeczywistnienia
tego projektu potrzeba było ważnej rzeczy, a
mianowicie wspólnego rynku pracy. Wydawało się, że ostatnie wydarzenia polityczne
i blokada tzw. „swobody usług” (wbrew dyrektywom Unii Europejskiej) utrzymają zakaz zatrudniania Polaków w Niemczech do
2011 roku. Tak się nie stanie. Inicjatywa Stoibera oraz jego partii CSU o skróceniu okresu przejściowego jest faktem. Po uchwaleniu
ustawy o płacy minimalnej w Niemczech,
najprawdopodobniej od 01.01.2008 będziemy mogli bez przeszkód być zatrudnieni u
niemieckiego pracodawcy. Jednak już teraz
istnieją inne możliwości legalnego zarobkowania w Niemczech. Warto
się z nimi zapoznać i z nich skorzystać.

Samodzielnie w Niemczech

D

otychczasowa praktyka „instalowania
się” naszych przedsiębiorców w Niemczech pozwala na optymistyczne spojrzenie
w przyszłość. Założenie samodzielnej działalności w Niemczech trwa 15 minut pod
warunkiem, że nie jest ona objęta przepisami rzemieślniczymi. Takich zawodów rzemieślniczych, przeważnie budowlanych jest
41. Należą do nich m.in murarz, malarz czy
sztukator a wykonywanie ich w Niemczech
przez Polaka możliwe jest tylko wtedy gdy
posiada on krajowe papiery mistrzowskie potwierdzone przez niemiecką Izbę Rzemieślniczą. Z tym potwierdzeniem bywa nieco gorzej jak z zameldowaniem działalności gospodarczej. Teoretycznie jest to sprawa prosta ale w praktyce trwa to niekiedy 3-4 miesiące. Dogodne połączenia komunikacyjne
zachęcają do spróbowania sił w konkurowaniu z Niemcami na „ich terenie” przez osoby
zajmujące się renowacja mebli, instalatorów
sieci grzewczych i wodnych, handlowców
czy fachowców od naprawy sprzętu RTV.
Tym bardziej, że od 01.01.2008 wchodzą w
życie przepisy tzw. Układu z Schengen, który zlikwiduje odprawy na polsko-niemieckiej
granicy. Ma być tak jak na granicy francusko-niemieckiej czy belgijsko niemieckiej – brak
jakichkolwiek oznak “granicy”. Kontrolę “celno-paszportową” mają przejąć wewnątrz krajów Policja i jednostki służby celnej.

Brak ZUS-u!

U

rzędnicy w Niemczech są raczej przyjaźnie nastawieni i nie widzą w każdym
obywatelu potencjalnego przestępcy. Sami
popełniają błędy i potraﬁą się do nich przyznać. Warto zaznaczyć, że niemieckie urzędy
skarbowe zakładają brak rentowności ﬁrm w
pierwszych pięciu latach działania i nie dziwią się wykazywanym przez nie stratom. To,
że przedsiębiorca działający samodzielnie w
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Niemiecki rząd znosi od 1 listopada 2007
roku ograniczenia w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla inżynierów, specjalistów od budowy maszyn, budowy pojazdów
i elektrotechniki z Polski oraz pozostałych jedenastu nowych krajów Unii Europejskiej.
W przypadku poszukiwanych specjalistów
z tych dziedzin rezygnuje się z dotychczasowego wymogu sprawdzenia, czy na stanowisko, o które ubiega się obcokrajowiec, nie ma
niemieckich kandydatów. Zagraniczni absolwenci niemieckich uczelni po obronie dyplomu będą mogli otrzymać zezwolenie na pracę na okres trzech lat. Przyjęte rozwiązania
przygotowują “grunt” pod całkowite uwolnienie rynku pracy.

Niemczech nie jest zmuszany do płacenia
co miesiąc składki na odpowiednik naszego
ZUS-u dziwi każdego Polaka chcącego tam
pracować. Można by rzec „co kraj to obyczaj” a my żyjący tak blisko granicy polsko-niemieckiej powinniśmy to wykorzystać.

Usługi transgraniczne

Ś

wiadczenie w Niemczech usług przez polskich obywateli jest zgodne z prawem europejskim od 01.05.2004. Reguluje to dyrektywa Unii Europejskiej z 1996 r., na podstawie
której polskie ﬁrmy mają prawo świadczyć w
Niemczech tzw. usługi transgraniczne. Ograniczenia wynikają jedynie z postanowień prawa niemieckiego, które nie dopuszcza swobody usług w budownictwie. To ograniczenie stosowane wobec samodzielnie zarejestrowanych
działalności gospodarczych tzw. ﬁrm jednoosobowych lub spółek cywilnych jest niezgodne z
prawem Unii Europejskiej i świadczy o dyskryminacji obywateli Unii Europejskiej. Niestety jeszcze teraz zdarzają się przypadki karania za wykonywanie usług transgranicznych,
ale jest to niezgodne z prawem unijnym i może
być skarżone do sądu krajowego (niemieckiego). W przypadku zamiaru świadczenia usług
transgranicznych duże znaczenie ma prawidłowe przygotowanie umowy, która powinna określać zakres usługi oraz sposób jej wykonania.
Prawidłowo sporządzona umowa powinna odpowiadać umowie o dzieło lub umowie zlecenia w polskim prawie. Od staranności jej sporządzenia zależeć będzie czy świadczona usługa zostanie uznana i zaliczona jako usługa
transgraniczna. 
Kolumnę sponsoruje
BOT Elektrownia Turów S.A.
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Deutschland öﬀnet den ARBEITSMARKT
ARBEITSMARKT!!
Die Deutsche Bundesregierung hebt ab dem
1. November 2007 die Einschränkungen für
Arbeitskräfte aus dem europäischen Ausland
in den Berufen Ingenieur, Maschinenbau,
Fahrzeugbau und Elektrotechnik auf. Bei Bewerbern aus diesen Berufszweigen soll nun
nicht mehr überprüft werden, ob die Stelle,
um die sich der ausländische Bewerber bewirbt nicht mit einem deutschen Arbeitnehmer besetzt werden könnte. Ausländische
Absolventen deutscher Universitäten werden
nach ihrem Abschluss eine dreijährige Arbeitserlaubnis erhalten. Die Regelungen breiten
den Boden für weitere Aufhebungen der Beschränkungen.

 Waldemar Gruna

V

or einigen Jahren wurde das Projekt eines neuen Modells der
deutsch-polnischen Zusammenarbeit initiiert. Es wurde als
„Deutsch-Polnisches Haus“ bezeichnet und
soll zwischen Berlin, Stettin, Poznań, Wrocław und Dresden gelegen sein. Die Idee
wurde auf polnischer Seite eher kühl aufgenommen, auch in Deutschland erfreute sie
sich keiner großen Popularität. Um das Projekt zu verwirklichen bedurfte es einer wichtigen Einrichtung – eines gemeinsamen Arbeitsmarktes. Es schien, dass die neuesten
politischen Ereignisse und die Blockade der
Dienstleistungsfreiheit (entgegen der EU-Richtlinien) bis 2011 polnische Arbeitnehmer vom deutschen Arbeitsmarkt fernhalten
werden. So wird es nicht kommen. Die Initiative von Edmund Stoiber und seiner Partei der CSU bezüglich einer Verkürzung der
Übergangszeit ist eine Tatsache. Nachdem
der Mindestlohn in Deutschland vermutlich
ab dem 01.01.2008 gelten wird, werden Polen ohne Hindernisse bei deutschen Arbeitgebern angestellt werden können. Doch es
gibt bereits jetzt weitere Möglichkeiten, in
Deutschland legal zu arbeiten. Es lohnt sich
diese zu kennen und zu nutzen.

Selbstständig in Deutschland

D

ei bisherige Praxis polnischer Unternehmer, die in Deutschland tätig sind,
erlaubt einen optimistischen Blick auf die
Zukunft. Der Weg in die Selbstständigkeit
in Deutschland dauert 15 Minuten, wenn die
Tätigkeit keinen Vorschriften der Handwerkskammern unterliegt. Zu den Handwerksberufen, vor allem in der Baubranche, gehören 41 Berufe. Darunter sind u.a. Maurer,
Maler oder Stuckateur. Polen dürfen in diesen Berufen in Deutschland nur dann tätig
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Bereits jetzt gibt es Möglichkeiten, um in Deutschland legal zu arbeiten.
Es lohnt sich diese Möglichkeiten zu nutzen und seine ﬁnanzielle
Lage zu verbessern. London und Irland sind weit weg.
sein, wenn sie über polnische Meisterbriefe
verfügen, die von der deutschen Handwerkskammer anerkannt wurden. Diese Bescheinigung ist schwieriger zu bekommen, als
ein Firma anzumelden. Theoretisch ist das
eine einfache Formalität, doch in der Praxis
dauert sie oft 3-4 Monate. Gute Kommunikationsmöglichkeiten laden dazu ein, auch
auf deutschem Boden mit Möbelrestauratoren, Heizungs- und Wasserinstallateuren,
Kauﬂeuten oder Elektronikspezialisten zu
konkurrieren. Die Situation verbessert sich
noch, wenn Polen am 01.01.2008 dem Raum
der Schengen-Staaten beitritt und die Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze entfallen. Danach werden wie auch an der
deutsch-französischen oder deutsch-belgischen Grenze alle Anzeichen einer Grenze
verschwinden, die Pass- und Zollkontrollen
werden dann von der Polizei oder den Zollbehörden im Inland übernommen.

Kein ZUS!

D

eutsche Beamte sind eher positiv eingestellt und sehen nicht in jedem Bürger einen möglichen Verbrecher. Sie machen
selbst Fehler und sind bereit, diese zuzugeben. Deutsche Finanzämter nehmen stets an,
dass sich Unternehmen während der ersten
fünf Jahre ihrer Tätigkeit nicht rentieren und
wundern sich daher nicht über die ausgewiesenen Verluste. Jeder in Deutschland arbeitende Pole wundert sich, dass selbstständige Unternehmer in Deutschland nicht verpﬂichtet sind, jeden Monat Sozialversicherungsbeiträge für jeden polnischen Arbeitnehmer zu entrichten. Man könnte meinen
„andere Länder, andere Sitten“, doch Menschen in der grenznahen Region sollten sich
das zunutze machen.

Grenzübergreifende
Dienstleistungen

A

b dem 01.05.2004 dürfen polnische
Bürger laut EU-Recht Dienstleistungen in Deutschland anbieten. Die EU-Richtlinie aus dem Jahr 1996 besagt, dass polnische Firmen grenzübergreifende Dienstleistungen auch in Deutschland anbieten dürfen. Einschränkungen beruhen einzig auf
den deutschen Vorschriften, die keine Dienstleistungsfreiheit im Baugewerbe zulassen.
Diese Beschränkungen, die sich auf Selbstständige, sog. Ein-Mann-Unternehmen und
Firmen beziehen widersprechen den EU-Vorschriften und diskriminieren EU-Bürger. Leider werden auch heute noch Strafen für grenzübergreifende Dienstleistungen
verhängt. Die Strafen entsprechen nicht dem
EU-Recht und können vor deutschen Gerichten eingeklagt werden können. Bei grenzübergreifenden Dienstleistungen ist der
richtige Vertrag von großer Bedeutung. Er
sollte den Umfang der Dienstleistung und
deren Ausführung genau regeln. Ein entsprechender Vertrag sollte einem Honorarvertrag oder einem Werksvertrag nach polnischem Recht entsprechen. Von einem sorgfältig vorbereiteten Vertrag hängt ab, ob die
Dienstleistung als grenzübergreifende Dienstleistung anerkannt wird. 
Diese Seite erscheint dank
der freundlichen Unterstützung
der Kraftwerk Turów A.G.
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APARTAMENTY

na topie
Milion złotych za mieszkanie?
Dlaczego nie! Coraz więcej
osób jest skłonnych zapłacić
za metr kwadratowy ponad
10 tys. złotych.

W

Polsce, pod hasłem „apartament” próbuje się sprzedać wiele. Bardzo łatwo przecież nieznacznie podwyższyć
standard mieszkań i sprzedawać je jako apartamenty. Choć mieszkania z „najwyższej półki”, jak podkreślają specjaliści, nie doczekały się jednoznacznej deﬁnicji to podstawowe
warunki muszą zostać spełnione. O wartości
apartamentów decyduje przede wszystkim
lokalizacja. Ich projekty powinny być związane z centrum miasta lub obszarem uznanym za szczególnie atrakcyjny ze względu
na otoczenie. Apartament to również luksusowe, funkcjonalne mieszkanie wykonane
z materiałów o najwyższej jakości. Przyjęło się również, że obiekty te wyróżniają się
dużą powierzchnią. Zazwyczaj są to mieszkania powyżej 90 m kw. Niemniej studio dla
singla mające 60 – 70 m kw również może
być apartamentem, co podkreślają specjaliści z branży.

W starej zabudowie

R

ealizacji apartamentowców doczekał się
ostatnio Poznań. Wielkopolscy deweloperzy nabyli atrakcyjne grunty, gdzie stawiają luksusowe mieszkania. Jak przekonują, inwestycje takie są nie tylko źródłem zysków,
ale również budową dobrego wizerunku ﬁrmy i każdemu zależy na posiadaniu apartamentów w swoim portfolio. Z drugiej strony, każdy nabywca apartamentu ma świadomość, że nie tylko zaspokaja swoje potrzeby, ale robi także dobry interes. W Poznaniu
jest z czego wybierać. W rejonie ulic Ułań-

8
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skiej i Wojskowej w Poznaniu Agrobex buduje osiedle, gdzie wśród oferowanych lokali znalazły się apartamenty w zabytkowej zabudowie. Choć stawiane są w technologii tradycyjnej to kształt i elewacja budynków zachowa historyczny charakter tego miejsca.
Dziewiętnastowieczne mury wykorzystywane kiedyś przez XV Pułk Ułanów Wielkopolskich, poddane zostały rewitalizacji z
uwzględnieniem wszelkich wymogów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. „Rewitalizując te budynki, czyli nadając im nowe
funkcje, a jednocześnie zachowując ich zabytkowy charakter, staramy się z jednej strony ocalić ich unikalność, z drugiej — sprawić, że powróci do nich życie” – mówi Lucyna Jarczyńska, z ﬁrmy Agrobex. Inwestycja Agrobexu to, jak na razie, jedna z nielicznych inicjatyw deweloperskich, wtłaczających architektonicznie nowe osiedla w starą,
piękną zabudowę o charakterze zabytkowym,
z uwzględnieniem i zachowaniem jej historycznego charakteru.

apartamentów zaczynają się od 7.200 zł netto. Siedmiokondygnacyjny apartamentowiec
nad Wartą buduje również Wechta. Całość wykonana zostanie z kamienia
piaskowego z dodatkami ze
stali i szkła. Do dyspozycji mieszkańców będzie basen,
sauna, jacuzzi oraz
centrum ﬁtness.
Edyta Niewińska

Z sauną, jacuzzi i centrum ﬁttnes

A

partamentów przybędzie również nad
brzegiem Warty. Zaawansowane prace trwają przy dwunastokondygnacyjnym
budynku o nazwie Pelikan. Inwestor, Nickel Development podkreśla jego niecodzienną architekturę przecinających się ze sobą
dwóch brył. Obecnie trwają prace wykończeniowe, kładzione są tynki, posadzki i instalacje. Na przyszłych mieszkańców czeka 157
mieszkań (od jedno- do pięciopokojowych)
o metrażach od 35 do 120 m kw. Ceny tych
www.region24.info | www.region.com.pl
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APARTEMENTS

sind trendy
Eine Million złoty für eine
Wohnung? Warum nicht! Immer
mehr Menschen sind bereit
sogar mehr als 10 Tausend złoty
für einen Quadratmeter
zu bezahlen.

I

n Polen versucht man vieles unter
dem Schlagwort „Appartement“
zu verkaufen. Doch was erwarten die Kunden? Es ist doch sehr
leicht, den Ausstattungsstandard
einer Wohnung etwas anzuheben, um sie dann als Appartement zu verkaufen.
Experten betonen,
dass die teuersten
Wohnungen zwar keine eindeutige Deﬁnition haben, aber grundlegende Bedingungen
müssen schon erfüllt
sein. Appartements
müssen vor allem
entsprechend gelegen sein. Ihre
Lage sollte im
Stadtzentrum
oder in besonders attraktiven
Gebieten angesiedelt werden.
Ein Appartement ist
eine luxuriöse, funktionale Wohnung, deren Innenausbau unter
Verwendung
qualitativ hochwertiger Materialien erfolgen muss.
Normalerweise zeichnen sich Appartements
durch große Wohnﬂächen aus. Es sind
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meistens Wohnungen mit mehr als 90 m2
Wohnﬂäche. Doch auch eine Single-Wohnung mit 60-70 m2 kann nach Meinung von
Branchenexperten als Appartement bezeichnet werden.

Im Altbau

A

uch Poznań verfügt mittlerweile über
Appartementhäuser. Projektentwickler
haben attraktive Grundstücke erworben, wo
jetzt luxuriöse Wohnhäuser entsehen. Projektmanager meinen, diese Investitionen
bringen nicht nur Gewinne sondern kreieren
ebenfalls ein positives Ansehen der Firmen,
die Appartements in ihrem Portfolio haben
möchten. Andererseits ist sich heute jeder
Käufer eines Appartements bewusst, dass er
nicht nur seine Bedürfnisse befriedigt, sondern auch ein gutes Geschäft macht. Dabei
ist die Auswahl riesengroß. In Poznań wird
zwischen den Straßen Ułańska und Wojskowa von der Firma Agrobex eine Wohnsiedlung errichtet, die ebenfalls Appartements in quasi Altbauten bieten kann. Obwohl die Häuser mit traditionellen Technologien errichtet werden, werden die Form und
die Fassade den historischen Charakter des
Viertels erhalten können. Die ehemaligen
Militärgebäude aus dem 19. Jh. wurden unter
Einhaltung sämtlicher Vorgaben des Denkmalschutzamtes revitalisiert. „Wir bemühen
uns, den Gebäuden bei der Revitalisierung
einerseits eine neue Funktion unter Erhaltung ihres historischen Charakters zu geben und ihre Einzigartigkeit dadurch zu bewahren, dass ihnen neues Leben eingehaucht

wird.“ – sagt Lucyna Jarczyńska von der Firma Agrobex. Die Investition von Agrobex ist
bislang eines der wenigen Development-Vorgaben, die neue Architektur mit wundervollen Altbauten verbinden und den Charakter
der denkmalgeschützten Altbauten erhalten.

Mit Sauna, Whirlpool
und Fitnessclub

A

uch am Warthe-Ufer wird es neue
Apartmenthäuser geben. Es wird momentan am zwölfstöckigen Pelikan-Haus gebaut. Der Investor, die Firma Nickel Development, betont den nicht alltäglichen Charakter dieser Investition, bei der zwei Quader ineinander übergehen. Zur Zeit wird
an der Fertigstellung gearbeitet, es wir verputzt, die Fußböden werden verlegt und die
Gebäudetechnik wird installiert. Zukünftigen Bewohnern stehen 157 Wohnungen zur
Verfügung (Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen) mit Wohnﬂächen von 35 bis 120 m2.
Die Preise beginnen ab 7.200 zł netto. Ein
Apartmenthaus mit sieben Etagen wird am
Warthe-Ufer ebenfalls von der Firma Wechta errichtet. Das Gebäude wird aus Sandstein, Stahl und Glas gebaut. Den Bewohnern werden ein Schwimmbad, eine Sauna,
ein Whirlpool und ein Fitnessclub zur Verfügung stehen.
Edyta Niewińska
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PRAWO JAZDY
w Polsce i Niemczech

Niemcy, którzy chcą odzyskać prawo jazdy, upodobali sobie Polskę a wielu
Polaków pracujących w Niemczech myśli o niemieckim prawie jazdy.
 Mariusz Klonowski
iemieccy kierowcy, którzy zdawali już kursy na prawo jazdy
w Polsce uważają, że u nas wcale nie idzie tak szybko. Nie jest
tak, że pieniądze daje się na stół, jedna przejażdżka i “prawko” jest już w kieszeni. Trzeba zdawać teorię, a potem tak jak wszyscy
egzaminy praktyczne. Całość można przeprowadzić w 4 tygodnie. Sam kurs trwa 10
dni choć zgodnie z przepisami, żeby ubiegać
się o prawo jazdy, obywatele Niemiec muszą
przebywać w Polsce ponad pół roku.

Obywatel Niemiec musi przedstawić następujące dokumenty:
• wniosek na specjalnym druku
• dowód uiszczenia opłaty za egzamin
• wyraźną fotograﬁę o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
• zaświadczenie o ukończeniu kursu dla
kandydatów na kierowców w zakresie
szkolenia podstawowego.
• dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, lub paszport kandydata (wraz z urzędowym potwierdzeniem zameldowania) do wglądu.

Co najmniej 185 dni

Polak i niemieckie prawo jazdy

P

P

N

rzepisy mówią, iż osoba ubiegająca się o
wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o tym, że przebywa na terytorium Polski co najmniej 185 dni (w roku kalendarzowym), a wynika to z powodu więzi osobistych lub zawodowych. Obywatel Niemiec
do wniosku o wydanie dokumentu dołącza
dodatkowo kserokopię karty pojazdu. Dla
niego wymiana polskiego dokumentu na niemiecki jest już formalnością. Jak pisze prasa we Wrocławiu i Jeleniej Górze są dni, że
na egzaminy stawia się kilkunastu Niemców.
We wrocławskim ośrodku od początku roku
do egzaminu przystąpiło 140 cudzoziemców.
Dwie trzecie z tej liczby to obywatele Niemiec.
10

Wymagane dokumenty
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osiadacz polskiego dokumentu powinien
złożyć wniosek o wydanie niemieckiego
prawa jazdy ważnego na odpowiednią kategorię pojazdów do właściwego urzędu komunikacyjnego. W tej sytuacji nie będą miały zastosowania wobec niego przepisy dotyczące konieczności badania lekarskiego, badania okulistycznego, testu na ostrość wzroku, szkolenia
w celu ratowania życia i szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy, szkolenia (teoretycznego
i jazdy) oraz nie będą stosowane przepisy dotyczące obowiązku składania egzaminu kwaliﬁkującego. Do ubiegania się o prawo jazdy nie
są uprawnieni wszyscy obywatele polscy. Prawo to mają wyłącznie te osoby, dla których w
dniu składania wniosku do dnia ustanowienia

miejsca stałego pobytu w Republice Federalnej
Niemiec nie minęło więcej niż trzy lata. Przebywający dłużej niż trzy lata, zmuszeni są do
ubiegania o prawo jazdy na zasadach ogólnych,
tzn. również bez zwolnienia ze szkolenia. Niemieckie prawo jazdy wręczone zostanie wyłącznie po zdeponowaniu dotychczas posiadanego (polskiego) dokumentu. Urząd niemiecki
wystawiający prawo jazdy odeśle przyjęty do
depozytu dokument do urzędu, który je wystawił, za pośrednictwem urzędu federalnego ds.
ruchu samochodowego. Dotyczy to jednak tylko przypadku, jeżeli z danym krajem obowiązuje odpowiednia umowa. W przypadku Polski takiej umowy nie ma, dlatego prawo jazdy
powinno być zatrzymane w depozycie przez
urząd niemiecki. Zainteresowany niemieckim
prawem jazdy powinien przedstawić poświadczenie prawdziwości polskiego dokumentu. Ma
to być zrobione na specjalnym, dwujęzycznym
formularzu, a następnie potwierdzone przez
właściwy z tytułu miejsca zamieszkania osoby
zainteresowanej, polski urząd konsularny. 
Więcej: eu-consultant@wp.pl
Kolumnę sponsoruje
BOT Elektrownia Turów S.A.
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DAS LEBEN

FÜHRERSCHEINE
in Polen und in Deutschland

Deutsche, die ihren Führerschein abgeben mussten blicken nun nach
Polen und zahlreiche Polen, die in Deutschland arbeiten interessieren
sich für einen deutschen Führerschein.
 Mariusz Klonowski

Erforderliche Unterlagen

D

eutsche Autofahrer, die bereits die
polnische Führerscheinprüfung
bestanden haben sagen, dass es in
Polen gar nicht so schnell geht. Es
ist nicht so, dass man Geld auf den Tisch legt,
eine Fahrt macht und den „Lappen“ schon in
der Tasche hat. Zunächst muss man die theoretische und anschließend wie alle anderen auch
die praktische Prüfung bestehen. Die ganze
Prozedur kann man in 4 Wochen abschließen.
Der Führerscheinkurs alleine dauert 10 Tage,
doch laut Gesetz müssen deutsche Staatsbürger zuvor ein halbes Jahr in Polen wohnen, um
sich um einen polnischen Führerschein bemühen zu können.

Mindestens 185 Tage

L

aut Gesetz müssen Personen, die sich um
einen polnischen Führerschein bemühen
eine Erklärung abgeben, dass sie mindestens
185 Tage im Jahr in Polen verweilen und dass
diese Tatsache familiäre oder beruﬂiche Gründe hat. Deutsche Staatsbürger müssen ihrem
Führerscheinantrag zusätzlich eine Kopie des
Fahrzeugscheins beifügen. Für Deutsche ist
die Umschreibung eines polnischen Führerscheins dann nur noch eine Formalität. Medien berichten aus Wrocław und Jelenia Góra,
dass es Tage gibt, an denen mehr als ein Dutzend Deutsche zur Prüfung antreten. Im Schulungszentrum in Wrocław sind in diesem Jahr
bereits 140 Ausländer zur Prüfung angetreten.
Zwei Drittel davon waren Deutsche.
www.region24.info | www.region.com.pl

Deutsche Staatsbürger müssen folgende
Unterlagen vorlegen:
• ausgefülltes Antragsformular
• Zahlungsbeleg für die Prüfungsgebühr
• Passbild 3,5 x 4,5 cm
• Ärztliches Attest über die Befähigung
zum Fahrzeugführen
• Bescheinigung über absolvierte Fahrstunden und die absolvierte Grundschulung
• Personalausweis oder Reisepass mit polizeilicher Anmeldebestätigung (zur Einsicht)

Polen und der deutsche
Führerschein

D

er Besitzer einer polnischen Fahrerlaubnis sollte einen Antrag auf Ausstellung eines deutschen Führerscheins in
der entsprechenden Kategorie stellen. In diesem Fall müssen ärztliche Atteste, der Sehtest, die Bescheinigung über den Erste Hilfe Kurs sowie Bescheinigungen über die bestandenen theoretischen und praktischen
Prüfungen nicht mehr vorgelegt werden. Weitere Prüfungen sind nicht notwendig. Doch
nicht alle polnischen Staatsbürger können
einen deutschen Führerschein erhalten. Dieses Recht haben nur jene Fahrer, deren ständiger Aufenthalt in Deutschland nicht länger als drei Jahre bis zur Antragstellung dauerte. Alle anderen müssen sich der normalen Prüfungsprozedur unterziehen. Auf dem
neuen Führerschein wird vermerkt, dass der

deutsche Führerschein auf Grundlage eines
Führerscheins eines Mitgliedstaates der EU
oder eines anderen Staates der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft ausgestellt wurde.
Der deutsche Führerschein wird nur dann
ausgehändigt, wenn der polnische Führerschein bei der Ausstellungsbehörde hinterlegt wird. Die deutsche Ausstellungsbehörde wird den deponierten Führerschein an
die entsprechende ausstellende Behörde des
Herkunftslandes weiterreichen. Das betriﬀt
jedoch nur die Fälle, in denen Deutschland
entsprechende bilaterale Verträge mit dem
Herkunftsland unterzeichnet hat. Ein solcher Vertrag wurde mit Polen nicht abgeschlossen, deswegen wird der polnische Führerschein von der deutschen Behörde aufbewahrt. Der Antragsteller muss zusätzlich
eine Beglaubigung seines polnischen Führerscheins vorlegen. Die Beglaubigung erfolgt mittels eines speziellen zweisprachigen
Formulars, das von der zuständigen Behörde,
in diesem Fall von einem polnischen Konsulat beglaubigt wird. 
Mehr: eu-consultant@wp.pl
Diese Seite erscheint dank
der freundlichen Unterstützung
der Kraftwerk Turów A.G.
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GOSPODARKA

Saksońska RULETKA

Saksoński Bank Krajowy spekulował wraz z ﬁlią spółki w Dublinie.

P

rzeszło dwa miesiące temu urzędujący saksoński Minister
Spraw Wewnętrznych Albrecht Buttolo na konferencji prasowej oznajmił, iż w toku dochodzenia Wydziału Ochrony
Konstytucji istnieje 14 000 akt o powikłaniach wyższych
urzędników wymiaru sprawiedliwości, policji i administracji itp. które miały być zniszczone.

W stylu czeskiego króla

P

owiedział jeszcze, że dopilnuje ukarania każdej osoby, której
mogą być przedstawione zarzuty. Najpierw powstał spór o to, czy
istniejące akta należy zniszczyć ponieważ stanowią one akta Wydziału Ochrony Konstytucji. Poza tym wiadomo jest, że akta te nie zostały zniszczone i za sprawą opozycji założono komisję śledczą oraz
przesłano kserokopie do prokuratora federalnego w Karlsruhe. Po
dwóch miesiącach ten sam Minister Spraw Wewnętrznych na innej
konferencji prasowej powiedział, że gdyby o tyej sprawie wiedział
dwa miesiące temu tyle co teraz, to zupełnie inaczej by powiedział.
Dostarczyłby fakty jednak dopiero na innej konferencji prasowej. W
sumie całkiem w stylu czeskiego króla który rzekł: Cofam to co cofnąłem.

Saksoński Bank Krajowy z kredytem w wysokości
17,3 milliardów EURO

T

ymczasem sprawa „korupcji w Saksonii” została przyćmiona kryzysem na amerykańskim rynku nieruchomości. Z całego
świata jako pierwszą pomoc przekazano 200 milliardów dolarów w
tym z Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem.

Financial Times:
Obserwatorzy już od jakiegoś czasu prognozowali załamanie rynku ryzykownych
kredytów hipotecznych. Cały ten biznes zbudowały spółki zależne banków lub niezależne ﬁrmy hipoteczne, które podlegają bardzo niewielkim lub wręcz żadnym regulacjom. Chętnie pożyczały one pieniądze kredytobiorcom o ograniczonych możliwościach, często na niebezpiecznych warunkach. Jeżeli problemem jest nieprzejrzystość systemu, to częścią remedium powinno być zwiększenie kontroli nad tajemniczymi inwestorami w rodzaju funduszy hedgingowych i ﬁrm private-equity.
Oprócz wprowadzenia pełniejszej kontroli należy stworzyć klimat, w którym podejmowanie nadmiernego ryzyka byłoby nieopłacalne i skutecznie karane w sytuacji,
gdyby sprawy poszły źle.
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Ciekawe jest to, że również Saksoński Bank Krajowy wraz z
ﬁlią spółki w Dublinie spekulował. Także i on poniósł olbrzymie straty. Udało się uzbierać dla tego banku pomoc ﬁnansową by zagwarantować dalszą jego działalność. Odbyło się to
przy pomocy Kas Oszczędnościowych. Kredyt ten wynosił 17,3 milliardów EURO. Saksoński Bank Krajowy jest najmniejszym bankiem krajowym w Niemczech. Jego przyszłość widzi się tylko u boku silnego partnera. Obecny zarząd kierujący bankiem od zaledwie 1,5 roku chciał uporządkować jego działalność. W związku z tym
obniżył limit kredytowy do ryzykownych
transakcji w Dublinie z 40 milliardów
EURO do poniżej 20 milliardów EURO.
Władze w Brukseli sprawdzają teraz, czy
w ramach konkurencji możliwa jest państwowa pomoc w wysokości 17,3 milliardów
EURO. Ten stan słusznie nazwać można saksońską ruletką, tym bardziej, że należy spodziewać się
kolejnych wydarzeń. O tym jak afera banku krajowego Saksonii była paląca pokazuje sytuacja, w której, w
ciągu jednego tygodnia nastąpiło udzielenie kredytu pomocowego przez Kasy Oszczędnościowe w wysokości 17,3 milliardów EURO z pominięciem przy tym
parlamentu Saksonii. Odbyło się to jeszcze w niedzielę 26.08.07r. W tym właśnie dniu Bank Krajowy Badenii Würtembergii ze Stuttgartu zapłacił 250 millionów
EURO jako cenę przyjęcia. Gazeta „Leipziger Volkszeitung”, dziennik „die Welt” i inne czasopisma opisały
ten stan jako arogancję władzy, kumoterstwo i nieodpowiedzialność. Opozycja domagała się m.in. dymisji premiera Saksonii, Pana Milbradta jako politycznie odpowiedzialnego za ten kryzys. Był on w 2002 r.
ministrem ﬁnansów w Saksonii. W umowie przyjęcia istnieje jednak klauzula, że Bank Krajowy Badenii Würtembergii może cofnąć swoje zaangażowanie w przypadku nadzwyczajnych wydarzeń. Nasze
współczucie należy się oﬁarom tej spekulacji.
A.Z
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WIRTSCHAFT

Sächsiches

ROULETTE
Auch die Sächsische Landesbank mit eine Tochtergesellschaft in Dublin
hatte spekuliert.
Financial Times:
Beobachter haben bereits früher einen Zusammenbruch des Risikokredit-Marktes vorausgesagt. Der gesamte
Handel wurde von Tochterunternehmen großer Banken oder unabhängigen Hypotheken-Firmen aufgebaut, die
nur wenigen oder gar keinen Regulierungen unterliegen. Diese haben gerne Kreditnehmern Kredite eingeräumt,
die entweder geringe Rückzahlungsmöglichkeiten hatten oder zu Risikogruppen zählten. Wenn das Problem auf
mangelnder Transparenz des Systems beruht, so müssten eigentlich die Kontrollen der geheimnisvollen Investoren wie der Hedge-Fonds oder der Private-Equity-Unternehmen intensiviert werden. Abgesehen von umfangreichen Kontrollen sollte ein Geschäftsklima geschaﬀen werden, bei dem übermäßiges Risiko nicht lohnenswert
wäre. Darüber hinaus müssten empﬁndliche Strafen im Fall eines Misserfolgs vorgesehen werden.

Sachsische Landesbank mit Notkredit
von 17,3 Milliarden euro

I

V

or über 2 Monaten teilte der amtierende Sächsische Innenminister Albrecht Buttolo auf einer
Pressekonferenz mit, dass im Zuge der Erhebungen des Verfassungschutzes 14 000 Akten über
Verwicklungen von höheren Beamten aus Justitz, Polizei
und Verwaltung in Korruptionsfälle etc. vorhanden sind und
nun vernichtet weden sollten.

Im Stil des tschechischen Königs

E

r sagte noch, dass jeder dem eine Anklage vorgeworfen
werden kann, auch dafur sorgen wird, dass das geahndet
wird. Zunächst entstand Streit darüber, ob die vorhandenen
Akten vernichtet werden sollen, da es sich doch um Akten des
Verfassungschutzes handelt. Das Weitere ist bekannt; die Akten wurden nicht vernichtet und auf Betreiben der Opposition
wurde ein Untersuchungsauschuss gegründet, sowie Kopien an
die Generallbundesanwältin nach Karlsruhe geschickt. Nach 2
Monaten sagte derselbe Innenminister auf einer anderen Pressekonferenz, dass er vor 2 Monaten ganz anders gesprochen hätte, wenn er das gewusst hätte, was er jetzt weiss. Fakten würde es
aber erst auf einer anderen Pressekonferenz geben. Also so ganz
im Stil des tschechischen Königs, der da sagte: Ich ziehe das zurück - was ich zurückgezogen habe.

www.region24.info | www.region.com.pl

nzwischen wurde die Angelegenheit “Korruption in Sachsen” von der
Krise auf dem US-Immobilienmarkt überschattet. Weltweit wurden
als erste Hilfe 200 Milliarden USD, in dem 150 Milliarden von der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Maun überwiesen.Interresant
ist, dass auch die Sächsische Landesbank mit eine Tochtergesellschaft
in Dublin spekuliert hatte. Man brachte von den Sparkassen einen Notkredit von 17,3 Milliarden euro zusammen, um die Existenzfähigkeit
zu garantieren. Die Sächsische Landesbank ist die kleinste Landesbank
Deutschlands, und man sieht ihre Zuckunft nur an der Seite eines starken Partners. Der jetztige Vorstand der die Landesbank erst seit 1,5 Jahren leitet wollte die Geschicke der Landesbank in Ordnung bringen. Er
hat deswegen das Spekulationslimit in Dublin von 40 Millarden euro auf
unter 20 Milliarden euro reduziert. Die Brüsseler Behöerde prüft nun,
ob durch die Staatliche Unterstützung von 17,3 Milliarden euro in Rahnem des Wettbewerbs möglich ist. Diesen Zustand kann man nun also
mit Recht als Sächsisches Roulette bezeichnen, zumal noch weitere Ereignisse zu erwarten sind. Wie brisant die Landesbank-Aﬀäre war, geht
daraus hervor, dass innerhalb einer Woche der Notkredit der Sparkassen in Höhe von 17,3 Milliarden euro erfolgte schlussendlich am Parlament vorbei noch am Sonntag den 26.08.2007 der Verkauf an die Baden – Württembergische Landesbank in Stuttgart erfolgte, denn Montag hätte sie die Insolvenz anmelden müssen.Noch am Sonntag zahlten
die Stuttgarter 250 Millionen euro a-konto des Ubernahmepreises. Die
“Leipziger Volkszeitung”, die “Welt” u.a. Zeitungen beschrieben diesen
Zustandt als Arroganz der Macht, Vetternwirtschaft, Verantvortungslosigkeit. Die Opposition verlangte u.a. in politischer Verantwortung den
Rücktritt des Ministerpräsidenten Milbradt . Schliesslich war er in 2002
Finanzminister von Sachsen. Es existiert aber eine Klausel in diesem
Übernahmevertrag , dass die Stuttgarter im Falle ausergwöhnlicher Ereignisse von ihrem Engagement zurücktretten können. Unser Mitleid gilt
den Opfern dieser Spekulation.
A.Z
REGION 6/2007
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POLITYKA

Papierowa

WOJNA?
 Waldemar Gruna

T

rudno stwierdzić kto rozpoczął tę
„wojenkę”. Czy tygodnik „Wprost”
tworząc okładkę, na której w wyniku fotomontażu Erika Steinbach ubrana w mundur SS-mana „dojeżdżała” klęczącego Gerharda Schrödera czy niemieckie media publikując od wielu lat „satyryczne” rysunki i zdjęcia Polaków czy Jana
Pawła II. Niestety żarty po obu stronach barykady przestały spełniać rolę rozrywkową.
Stały się elementem gry na arenie międzynarodowej. Przyjęte w Niemczech za normę
naśmiewanie się z rządzących w Polsce jest
trudne do zaakceptowania przez polityków.
Już za lewicowych rządów zrezygnowano z
tego „wentyla bezpieczeństwa”. Obecna ekipa postanowiła także zrezygnować z tej „rozrywki” a sprawa porównania Prezydenta RP
i jego brata do kartoﬂi przez „Tagesspeigel”
ugruntowała ich niechęć do prasy. Teraz nie
tylko satyrycznej bo i tzw. poważne tytuły np.
Der Spiegel (tym razem Kaczyńscy „dojeżdżają” Kanclerz Merkel) wszedł na drogę satyry, która w Polsce nie została dobrze przyjęta. Odpowiedzią na tego typu „atak” była
kolejna okładka tygodnika „Wprost” także z
Kaczyńskimi i Merkel. Oburzyła ona niemieckich polityków i prasę oraz sporą grupę
obywateli Niemiec. Wyraz temu dał dziennik
„Bild” pisząc,że Polacy obrażają niemiecką
Kanclerz. Niedawno ukazała się ulotka Powiernictwa Polskiego (odpowiedź na Powiernictwo Pruskie Pawelki i poczynania Zwązku
Wypędzonych), która przedstawia Erikę Steinbach obok SS-mana i rycerza krzyżackiego. Niemiecki sąd zabronił tej publikacji pod
rygorem kary kilkustet tysięcy euro. Między
innymi dlatego jej nie przedstawiamy. Mamy
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złe doświadczenia z polskim sądem, który
niedawno skazał w procesie karnym (nie cywilnym) zgorzelecką Gazetę Powiatową za
publikację zdjęcia Eriki Steinbach z Wiceburmistrzem Zgorzelca (nie był to fotomontaż) co miało skutkować poniżeniem lokalnego polityka w oczach opinii społecznej.

Wojna zaostrza się?

P

rzedstawiamy ulotkę i plakat wydane w
dniu wejścia Polski do Unii, które w języku niemieckim oskarżały Polskę i Czechy
o wymordowanie kilku milionów Niemców
w czasie tzw. wypędzeń. Złapano w Polsce
kolporterów tych plakatów i skazano w Jeleniej Górze na karę kilkustet euro grzywny. Kilka tygodni temu „nieznani sprawcy” w
piękny słoneczny dzień wkładali za wycieraczki samochodów w centrum Zgorzelca i
pod hipermarketami ulotki pisane tym razem piękną polszczyzną informujące o tym,
że mieszkamy na terenach należących ciągle
do Niemiec. Tym razem nikt nie zareagował.
Znieczulica czy zmęczenie tą „papierową
wojną”? Przypomnijmy antypolską manifestacją NPD w Gorlitz w październiku 2005
roku. Poza lokalną Gazetą Powiatową i kilkoma „nacjonalistycznymi” pismami np.Gazeta Polska nikt nie opisał tej skandalicznej i
co najważniejsze legalnej manifestacji. Gazeta Powiatowa opublikowała kserokopię
pierwszej strony zezwolenia na tę manifestację wydaną przez Urząd Miasta w Görlitz, w
której podano nazwy prowincji III Rzeszy w
kontekście istniejących części Polski. Podważano autentyczność tego dokumentu bo było
to tak niewiarygodne. Kopia była prawdziwa.
Także tą sprawą nikt się w Polsce i w Niem-

czech nie zainteresował nie mówiąc o ewentualnym proteście polityków przeciwko wydawaniu takich zezwoleń.

Mentalność Kalego?

D

ziwnym wydaje się zakazanie przez
niemiecki wymiar sprawiedliwości rozpowszechniania opisanej wyżej ulotki z Eriką Steinbach a tolerowanie kłamliwych ulotek mówiących o wymordowaniu przez Polaków i Czechów milionów Niemców. Dlaczego w Niemczech nie ukazują się ulotki oskarżające Armię Czerwoną o bestialskie mordy i gwałty na niemieckiej ludności
cywilnej czy oskarżające Rosjan o wymordowanie setek tysięcy jeńców niemieckich
w łagrach na Syberii? Może dlatego, że Polacy i Czesi są narodami małymi i znajdują się „pod ręką” a rosyjskiego niedźwiedzia
lepiej nie drażnić bo dostarcza on ropę i gaz
do niemieckich ﬁrm i mieszkań. Jakoś nikt w
Niemczech nie chce zauważyć, że Polacy zostali wypędzeni ze Lwowa czy Stanisławowa
ale u nas nie ma resentymentów czy organizacji podobnych do Związku Wypędzonych
lub Ziomkostw. O politykach typu Steinbach
czy Pawelka nie wspomnę. Ostatnie żądania
zwrotu niemieckich dóbr kultury jakie pozostały po wojnie w Polsce i brak takowych żądań w stosunku do Francji czy Rosji jest wymownym przykładem na dwutorowość myślenia niemieckich polityków. Kali ukraść
krowę to dobrze ale jak Kalemu ukraść krowę to źle – sformułowanie to wydaje się być
mottem jakim posługują się niektórzy politycy niemieccy. Mottem, które przywędrowało
z buszu ale Unia Europejska to nie busz a Polacy nie są ludem prymitywnym. 
www.region24.info | www.region.com.pl

POLITIK

PAPIERKRIEG?
PAPIER
KRIEG?
 Waldemar Gruna

E

s lässt sich nicht mehr ermitteln,
wer diesen “Kleinkrieg” begonnen
hat. War es das Magazin “Wprost”
mit dem Titelbild von Erika Steinbach in SS-Uniform, die den knieenden Gerhard Schröder zureitet oder waren es deutsche Medien, die bereits seit Jahren satirische
Zeichnungen von Polen oder Johannes Paul
II. veröﬀentlichen? Leider haben die Scherze
auf beiden Seiten der Barrikade ihren humoristischen Anklang verloren und mutierten
zu einem politischen Spiel auf internationaler Bühne. Poltikern fällt es schwer, deutsche
Witzeleien über die polnische Regierung zu
akzeptieren. Dieses Sicherheitsventil wurde
bereits in Zeiten der sozialdemokratischen
Regierung in Polen aufgegeben. Die gegenwärtige polnische Regierung möchte auf
diese Art der Auseinandersetzung verzichten. Der Vergleich des Polnischen Staatspräsidenten und seines Bruders mit Kartoffeln in der “tageszeitung” hat ihre Abneigung gegenüber der Presse nur noch verfestigt. Es sind nicht mehr nur Satiremagazine,
auch rennommierte Magazine, wie z. B. Der
Spiegel (diesmal reiten die Kaczyński-Brüder auf der Bundeskanzlerin), beschreiten
den Weg der Satire, die in Polen jedoch nicht
gut ankommt. Als Antwort auf diese Veröffentlichung folgte ein weiteres Titelbild des
Magazins „Wprost“ ebenfalls mit Merkel und
den Kaczyński-Brüdern. Dieses Titelbild hat
zahlreiche deutsche Politiker, die Presse und
viele deutsche Bürger entzürnt. Die BildZeitung berichtete, dass Polen die Bundeskanzlerin beleidigen. Vor kurzem erschien
ein Flugblatt der Polnischen Treuhand (als
Antwort auf Rudi Pawelkas Preußische
Treuhand und das Vorgehen des Bundes der
Vertriebenen), worin Erika Steinbach neben
www.region24.info | www.region.com.pl

einem SS-Mann und einem Kreuzritter dargestellt wird. Ein Deutsches Gericht hat die
Verteilung untersagt und Strafen von mehreren Hundert Tausend Euro angedroht. Aus
diesem Grund dürfen wir das Flugblatt nicht
abdrucken. Wir haben schlechte Erfahrungen mit polnischen Gerichten gemacht, die
vor Kurzem in einem Strafprozess (kein Zivilprozess) die Gazeta Powiatowa aus Zgorzelec wegen der Veröﬀentlichung eines Fotos von Erika Steinbach mit dem Stellv. Bürgermeister von Zgorzelec (keine Fotomontage) verurteilte – es handelte sich um eine für
den polnischen Kommunalpolitiker beleidigende Veröﬀentlichung gehandelt haben.

Der Krieg tritt in die heiße Phase?

W

ir drucken in dieser Ausgabe ein Flugblatt. Beider erschienen am Tag des
Beitritts Polens zur EU. Darin werden auf
Deutsch Polen und Tschechien wegen der Ermordung von einigen Millionen Deutschen
während der sog. Vertreibungen angeklagt.
In Polen wurden die Vertreiber dieser Plakate zu Strafen von mehreren Hundert Euro
verurteilt. Vor einigen Wochen steckten „unbekannte Täter“ an einem wunderschönen
sonnigen Tag Flugblätter hinter die Scheibenwischer von Fahrzeugen im Zentrum von
Zgorzelec und auf den Supermarktparkplätzen. Die Flugblätter waren diesmal in fehlerfreiem Polnisch verfasst und informierten,
dass die hiesigen Bewohner Gebiete bewohnen, die immer noch zu Deutschland gehören. Niemand reagierte. Ebenso wie damals
im Fall der anti-polnischen Demonstration
im Oktober 2005 in Görlitz. Abgesehen von
der Gazeta Powiatowa und einigen „nationalistischen“ Titeln wie z. B. der Gazeta Polska berichtete niemand über diese skandalöse und vor allem legale Demonstration. Die
Gazeta Powiatowa veröﬀentlichte eine Kopie
der ersten Seite der Genehmigung zu die-

ser Demonstration, die Die Görlitzer Stadtverwaltung erteilte. Die Genehmigung enthält Namen der ehemaligen Provinzen des
3. Reiches auf heutigem polnischen Staatsgebiet. Die Echtheit des Dokumentes wurde
angezweifelt weil der Inhalt so unglaubwürdig war – doch die Kopie war authentisch.
Auch für diesen Fall schien sich in Polen und
Deutschland niemand zu interessieren, kein
Politiker hat gegen diese Genehmigung protestiert.

Primitive Mentalität?

W

arum verbietet die deutsche Rechtsprechung Flugblätter über Erika
Steinbach, toleriert aber verlogene Flugblätter über polnische und tschechische Verbrechen an Vertriebenen? Warum erscheinen in
Deutschland keine Flugblätter über die Verbrechen der Roten Armee, deren bestialische
Morde und Vergewaltigungen an der deutschen Zivilbevölkerung oder deren Verbrechen an Tausenden deutschen Kriegsgefangenen in Sibirischen Lagern? Vielleicht deswegen, weil Polen und Tschechien kleine
Völker sind und direkt nebenan liegen, den
russischen Bären hingegen sollte man nicht
ärgern, weil er sonst deutschen Firmen und
Haushalten das Gas abdreht. In Deutschland
scheint niemand zu bemerken, dass die Polen
zwar aus Lwów oder Stanisławów vertrieben
wurden, sie jedoch keine Ressentiments hegen oder Organisationen wie den Bund der
Vertriebenen oder Landmannschaften gründen. Die Doppelzüngigkeit der deutschen
Politiker oﬀenbart sich darin, dass sie von
Polen die Rückgabe der sog. Beutekunst fordern, die nach dem Krieg in Polen geblieben
ist, solche Forderungen aber nicht in bezug
auf Frankreich oder Russland formulieren.
Mit zweierlei Maß messen ist Vergangenheit
und sollte Vergangenheit bleiben. 
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BOGACZ kontra EMERYT
REICH gegen ALT
Sprawa pawilonu Kalatów w Zgorzelcu ciągnie się już 14 lat. W
lipcu 2006r. nabrała tempa, które mogło skutkować tragedią. Teraz toczy się w sądzie postępowanie karne przeciwko Arturowi
T.- 62 najbogatszy Polak, który w 1987 wyemigrował do Niemiec
gdyż polska skarbówka nękała go kontrolami. Oskarżony jest o to,
że wyburzał pawilon, w którym znajdowali się ludzie. Pani Kalata sprzedawała w tym czasie, jak co dzień, artykuły motoryzacyjne. Przypominamy zdjęcia z ostatnich 3 lat związane z tą sprawą.
Wydaje się, że jest ona symbolem tego co dzieje się w Polsce. Bezwzględni ludzie, mający ogromne pieniądze, niszczą każdego kto
się im przeciwstawi. Tak oto wprowadza się u nas “wilczy kapitalizm” gdzie człowiek absolutnie się nie liczy.
Waldemar Gruna

Das Problem des Pavillons des Ehepaares Kalata in Zgorzelec ist bereits 14 Jahre alt. Im Juli 2006 erfuhr der Fall eine neue dynamische
Entwicklung, die tragische Folgen haben könnte. Zur Zeit läuft in
dieser Sache ein Strafverfahren gegen Artur T. - 62. auf der Liste der
wohlhabendsten Polen. Im 1987 wanderte er nach Deutschland
aus, weil ihn polnische Finanzämter mit Kontrollen schikanierten.
Ihm wird vorgeworfen, den Pavillon abreißen zu lassen, während
sich im Inneren Menschen befanden. Frau Kalata verkaufte wie jeden Tag KFZ-Ersatzteile. Wir drucken nochmals die Fotos zu diesem
Fall aus den letzten drei Jahren. Es scheint, dass dieser Fall symbolisch dafür steht, was momentan in Polen geschieht. Gewissenlose
Menschen mit viel Geld machen jeden nieder, der sich ihnen in den
Weg stellt. So sieht der „wilde Kapitalismus“ aus, in dem ein Mensch
nichts mehr wert ist.
Waldemar Gruna

„Zarząd Miasta Zgorzelca to zorganizowana grupa przestępcza.”
- Zdzisław i Maria Kalata - 2000r.
„Die Stadtverwaltung von Zgorzelec ist eine organisierte kriminelle Gruppe”
- Zdzisław i Maria Kalata - 2000r.

„Ujawnić oszustwa i korupcję w samorządzie Zgorzelca.” Z. Kalata - czerwiec 2005r.
„der Betrug und die Korruption in der Stadtverwaltung von
Zgorzelec müssen aufgedeckt werden” - Z. Kalata, Juni 2005

„Chcemy Prawa i Sprawiedliwości” - wrzesień 2005r.
„Wir wollen Recht und Gerechtigkeit” - September 2005

„W Zgorzelcu bezkarnie niszczy się ludzi i rozkrada Polskę” - Z. Kalata, czerwiec 2006r.
„In Zgorzelec werden straﬀrei Menschen niedergemacht und der Staat
bestohlen“ - Z. Kalata, Juni 2006

Burzenie pawilonu - ludzie są w środku - lipiec 2006r.
Abriss des Pavillons - im Inneren sind Menschen - Juli 2006

Policja zabezpiecza teren rozbiórki
Die Polizei sichert das Abrissgelände

Artur T. pchnął Zdzisława Kalatę.
Artur T. schubste Zdzisław Kalata

„Wyborcy PiS oczekują wyjaśnień” - czerwiec 2006r.
„PiS-Wähler fordern Erklärungen” - Juni 2006
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SILNIK
na ciśnienieWODY
„Największym kapitałem świata jest pomysł, którego czas nadszedł.” Voltaire

C

zy najlepsi wynalazcy świata rezydują tylko w USA? Wiedeński „Neue Kronen-Zeitung”
pod tytułem „Imperium oleju w
głowie” napisał m.in.: Co roku przy rozdaniu naukowych nagród Nobla mamy
się ten sam obraz: laureaci pochodzą ze
wszystkich krajów lecz jako symbol ich
państwowych dokonań ﬁguruje USA. To
jest tajemnica powodzenia systemu amerykańskiego. Jego wyższość nie opiera
się na przewadze militarnej lecz na nauce i badaniach, dla których potraﬁ wykorzystać bogactwo pomysłów dużych i
małych geniuszy z całego świata. Dlatego też z całego świata garną się do USA.
Amerykańskie imperium jest oliwione
przez ich „olej w głowie”. Narzekanie na
ten „transfer wiedzy” jest tak długo absurdalne, jak po naszej stronie Atlantyku nie zostaną stworzone lepsze warunki
dla nauki i badań.” Czy „mózgi” na całym
świecie muszą tak jak 100 lat temu emigrować do USA aby zrealizować swoje pomysły? Na czym polega istotna różnica? W
USA nie ma znaczących biurokratycznych
przeszkód aby założyć lub zarejestrować
ﬁrmę. Ponadto można tam wnioskować o
kapitał udziałowy po to aby sﬁnansować i
zrealizować konkretne projekty. Innowacja
jest tam więc czymś normalnym i przez
nikogo nie jest hamowana. Jak ta kwestia
wygląda w Europie – a w szczególności w
Niemczech? Źle i aby to zmienić przede
wszystkim należy się powołać na „uśpione” europejskie siły twórcze, które w przeciągu stu lat stworzyły rzeczy wielkie i
umożliwiły dzisiejszy dobrobyt. Nie wolno
18
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przy tym zapominać, że większość patentów została zgłoszona przez indywidualnych wynalazców. Mówi się już powszechnie, że konieczna jest liberalizacja usług
ﬁnansowych oraz obniżki podatków dla
inwestorów i przedsiębiorców. Przejdźmy jednak do konkretnych innowacji, które
mogłyby być w przyszłości istotne dla gospodarki. Silnik pracujący dzięki CIŚNIENIU WODY jest bez wątpienia rewolucją
w dziedzinach techniki napędowej, ochrony środowiska i gospodarki. Woda jako paliwo jest najczystszą formą energii. Przy
jego użyciu nie powstają żadne substancje
szkodliwe. Został on zgłoszony w niemieckim urzędzie patentowym w Monachium.
Obok przedstawiamy model, który był testowany w regionie Stuttgartu. Może być
produkowany jako agregat stacjonarny lub
przenośny. Jest dwutaktowy i prawie niezawodny. Nie wymaga także magazynowania
dużych ilości części zapasowych. Zmiany
klimatu i tzw Efekt Cieplarniany związane są z emisją CO2. To jest wiadome ale co
się robi w tym zakresie? W Nairobi około
5000 delegatów związanych z ochrona środowiska konferowało przez tydzień. Wyniki praktycznie żadne. Niedawno prezydent
Chirac zorganizował konferencję członków rządów z całego świata aby utworzyć
akcję “Aktywnych”. Jest tylko nadzieja, że
wreszcie się coś zmieni. W ostatniej chwili
dowiedzieliśmy się, że wspomniany wyżej
silnik na ciśnienie wody został zameldowany do konkursu o energii Ministerstwa
Gospodarki i Techniki w Turyngii.
A.Z
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Wasserdruck-MOTOR
WasserdruckMOTOR!!
„Das gr
größ
ößte
te Kapital der Welt ist die Idee, deren Zeit gekommen ist
ist““ Voltaire

G

ibt es die besten Denker der Welt
nur in den USA? Wir zitieren hierzu die Wiener „ Neue Kronen-Zeitung“ mit dem Titel „Imperium aus
Gehirnschmalz“: „Alle Jahre das gleiche Bild
bei der Verleihung der wissenschaftlichen Nobelpreise: Die Köpfe kommen aus aller Herren
Länder aber als Landeskennzeichen ihrer Leistung steht: USA. Das ist das Erfolgsgeheimnis des amerikanischen Systems. Seine Überlegenheit fußt nicht nur auf militärischer Macht,
sondern auch auf Wissenschaft und Forschung,
für die es den Ideenreichtum von groen und kleinen Genies aus der ganzen Welt zu nutzen wei.
Deshalb streben sie auch von überall her in die
USA. Das amerikanische Imperium wird von
ihrem Gehirnschmalz gefettet. Klagen über diesen „Wissens-Transfer“ in die USA sind so lange absurd, so lange diesseits des Atlantiks nicht
bessere Bedingungen für Wissenschaft und Forschung geschaﬀen werden.“ Ist es also so, dass
die „Köpfe“ – wie vor 100 Jahren in die USA
auswandern müssen, um ihre Ideen zu realisieren? Wo liegt der wesentliche Unterschied? In
den USA gibt es keine nennenswerten, bürokratischen Hürden, um eine Firma zu gründen bzw.
zu registrieren. Außerdem kann man sich dort
um Beteiligungskapital (z.B. Venture – Capital
d.h. Risikokapital) bewerben, um konkrete Projekte zu ﬁnanzieren und realisieren zu können.
Innovation ist dort also etwas Normales- durch
niemanden und nichts behindert. Wie sieht es
damit in Europa aus – insbesondere in Deutschland? Schlecht. Gerade jetzt sollte man sich in
Europa wieder auf die schlummernden kreativen Kräfte besinnen, die in den letzten hundert
Jahren Grosses geleistet haben und den heuti-
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gen Wohlstand erst ermöglichten. Dabei sollte man nicht vergessen, dass ein Grossteil der
angemeldeten Patente durch individuelle Erﬁnder getätigt wurde. Es wird eine Liberalisierung der Finanzdienstleistungen und Steuersenkungen für Investoren und Unternehmer gefordert. Kommen wir aber nun zur Vorstellung
konkreter Innovationen, die für die Zukunft der
Wirtschaft von Bedeutung sein werden. Wasserdruckmotor bedeutet zweifellos eine Revolution in der Antriebstechnik, Wirtschaft und
im Umweltschutz. Wasser als Antriebsmedium
ist die sauberste Energie. Er wurde beim Deutschen Patent und Markenamt in München angemeldet. Nebenstehend ein Foto des Funktionsmodells, das im Raum Stuttgart erprobt wurde.
Er kann als stationäre oder mobile Ausführung
gebaut werden. Dieser Zweitakter in Kompakt-Ausführung ist kaum anfällig für Störungen,
eine große Lagerhaltung an Ersatzteilen entfällt
ebenfalls. Der Klimawandel und bzw. die Treibhauseﬀekte, hervorgerufen durch CO2 Emmisionen verlangt nach Gegenmassnahmen aber
was passiert? In Nairobi haben etwa 5000 Delegierte für Umweltschutz eine Woche konferiert.
Herausgekommen ist praktisch nichts. Vor kurzem organisierte Präsident Chirac eine Konferenz von Regierungsmitgliden aus aller Welt,
um eine Aktion der „Aktiven“ zu gründen, die
46 Länder unterzeichneten. Es besteht nun eine
kleine Hoﬀnung, dass etwas passiert. Wie wir
in letzter Minute erfahren haben, ist der Wasserdruckmotor beim Thürringengischen Ministerium für Wirtschaft und Technologie für den
Energie Preis angemeldet.
A.Z.
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ŻYWNOŚĆ
EKOLOGICZNA
Gdy jemy nie myśląc o tym, co wkładamy do ust
to możemy mieć złe samopoczucie, cierpieć na
otyłość, mieć niezdrowy wygląd cery i chorować
na wiele niebezpiecznych chorób związanych z
układem pokarmowym.

 Ewa Gruna

C

zy idąc do marketu zawsze wiemy,
co tak naprawdę kupujemy? Niestety, często wybieramy produkty, które są najczęściej reklamowane, mają ładne, przyciągające wzrok opakowania… Przyczyną naszej niewiedzy o produktach często bywa to, iż w jakimś stopniu nieświadomość jest wygodniejsza. Nawet, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że apetyczny wygląd żywności zawdzięczamy wielu barwnikom, czy konserwantom, to kupno
jej tłumaczymy sobie tym, że niewielka ilość
szkodliwych środków nie może przecież bardzo zaszkodzić. Może warto sięgnąć po żywność ekologiczną, aby nie spełniło się powiedzenie „kropla drąży kamień”…?

Czym jest żywność ekologiczna?

T

ermin ten oznacza żywność produkowaną w sposób bardzo zbliżony do naturalnego. Metodami rolnictwa ekologicznego, przy
zachowaniu żyzności gleby, bioróżnorodności z
dbałością o wyeliminowanie nawozów sztucznych i pestycydów. W Unii Europejskiej produkcja takiej żywności jest regulowana aktem
prawnym najwyższej rangi. W Polsce to rozporządzenie funkcjonuje od maja 2004r. „Żywności ekologicznej” nie należy mylić ze „zdrową żywnością”, choć ludzie często używają
tych pojęć zamiennie. Jednak pierwsze określa
żywność certyﬁkowaną, drugie natomiast jest
tak naprawdę nazwą stworzoną dla celów marketingowych, nie narzucającą żadnych określonych standardów. Gdy jemy tylko po to, aby zapełnić żołądek, nie myśląc o tym, co wkładamy
do ust, możemy mieć złe samopoczucie, cierpieć na otyłość i mieć niezdrowy wygląd cery,
nie mówiąc już o wielu niebezpiecznych cho20
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robach związanych z układem pokarmowym.
Niestety żywność nieposiadająca odpowiednich składników odżywczych, czy nawet faszerowana szkodliwymi składnikami, może być
dla wielu utrapieniem. „Zwykłe”, powszechnie
dostępne produkty często zawierają hormony
(głównie wyroby z drobiu), powodujące zaburzenia hormonalne, co niekiedy wiąże się nawet
z powstawaniem guzów w ludzkim ciele. Właśnie dlatego warto pomyśleć o pokarmie pewnego pochodzenia. Producenci żywności ekologicznej mają obowiązek znaczenia swoich
produktów certyﬁkatami, polskie to: Agrobiotest, Bioeksperta, Biocert, Cobico, Ekogwarancja, PTRE, PCBC i PNG (stan na rok 2006).
Wszystkie certyﬁkowane w Polsce gospodarstwa ekologiczne mogą oznaczać swoje produkty znakiem rolnictwa ekologicznego Unii
Europejskiej. Jeśli wybierzemy produkt z tym
znakiem, możemy być pewni, że:
• przynajmniej 95% tego produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi;
• produkt ten pochodzi bezpośrednio od
producenta
• na opakowaniu produktu znajduje się nazwa producenta oraz kod bądź nazwa
nadana przez inspekcję.
• dany produkt spełnia wymogi oﬁcjalnego nadzoru.
Ekologiczne metody produkcji żywności
mają zapewniać ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska, a także stanowić system
zrównoważony pod względem:
• ekologicznym - nie obciąża środowiska w
stopniu większym niż naturalne ekosystemy;
• ekonomicznym - jest w dużym stopniu
niezależny od nakładów zewnętrznych;
• społecznym - umożliwia zachowanie oraz
rozwój wsi i rolnictwa.

Wyniki badań wykazały, że produkty pochodzące z rolnictwa ekologicznego zawierają
m.in. więcej witamin, fruktozy, składników
mineralnych, czy białka od żywności pochodzącej z upraw konwencjonalnych.

Gdzie szukać
żywności ekologicznej?

P

rodukty te nie są powszechnie dostępne. Powierzchnia polskich upraw ekologicznych rośnie dynamicznie, jednakże jej
udział w całkowitej powierzchni rolnej jest
wciąż bardzo niski - ok. 1%. Rolnictwo ekologiczne jest mniej wydajne. Dlatego też produkty takie są dużo droższe. Trudno znaleźć
je w zwykłych supermarketach, są głównie
w sklepach specjalistycznych, można je także dostać bezpośrednio u rolników. Miejmy
jednak nadzieję, że to się zmieni. Czasem może po prostu wystarczy jeść „z głową” i uważać na produkty,
które będziemy spożywać.
Żywność certyﬁkowaną
kupuje już ok. 7% polskiego społeczeństwa
i najprawdopodobniej konsumentów
będzie więcej, wraz ze
zwiększającą się świadomością wśród Polaków. 
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BIO-LEBENSMITTEL
Wenn wir uns keine Gedanken darüber machen,
was wir essen, kann es dazu führen, dass wir uns
schlecht fühlen, übergewichtig sind, unsere
Haut ein ungesundes Aussehen
hat und wir an zahlreichen
gefährlichen Krankheiten
des Verdauungstraktes
erkranken.

 Ewa Gruna

W

issen wir im Supermarkt stets,
was wir wirklich kaufen? Leider wählen wir oft Produkte, die
am häuﬁgsten beworben werden
oder schöne und interessante Verpackungen haben... Unser Unwissen über Produkte ist meistens darauf zurückzuführen, dass Unwissenheit in gewissem Sinne für uns bequemer ist. Auch
wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass wir
das appetitliche Aussehen zahlreicher Lebensmittel den Farb- oder Konservierungsstoﬀen zu
verdanken haben, so erklären wir uns den Kauf
damit, dass kleine Mengen der schädlichen Zusatzstoﬀe uns schon nicht schaden wird. Doch
vielleicht lohnt es sich auf Bio-Produkte zurückzugreifen, damit sich nicht der Spruch bewahrheitet, wonach „auch ein Tropfen einen Stein aushöhlen kann...“

Was sind Bio-Produkte

D

er Begriﬀ bezeichnet Lebensmittel,
die auf fast natürliche
Art und Weise produziert werden –
mit ökologischer
Landwirtschaft,
bei nachhaltiger Bodennutzung, unter Erhaltung der biologischen
Vielfalt, ohne künstliche
Dünger und Pestizide. In der EU wird
die
Produktion
dieser Lebensmittel von Gesetzen
mit höchster Priorität geregelt. In Polen gelten diese Gesetze seit Mai 2004. „Bio-Lebensmittel“ darf man
www.region24.info | www.region.com.pl

nicht mir „gesunder Nahrung“ verwechseln,
auch wenn beide Begriﬀe oft durcheinandergebracht werden. Doch der erste Begriﬀ bezeichnet zertiﬁzierte Lebensmittel, der zweite ist in Wirklichkeit ein für Marketingstrategien entworfener Begriﬀ, der keinerlei Standards impliziert. Wenn wir nur essen, um satt
zu werden, ohne uns dabei Gedanken darüber
zu machen, was wir essen, kann es dazu führen, dass wir uns schlecht fühlen, übergewichtig sind, unsere Haut ein ungesundes Aussehen hat und wir an zahlreichen gefährlichen
Krankheiten des Verdauungstraktes erkranken. Nahrungsmittel ohne wichtige Nährstoﬀe
oder Nahrungsmittel mit schädlichen Substanzen können einigen Menschen ernsthafte Sorgen bereiten. „Normale“ und allgemein erhältliche Produkte enthalten oft Hormone (hauptsächlich Geﬂügel-Produkte) die Störungen des
Hormonhaushalts beim Menschen verursachen und zu Geschwulstbildungen führen könnten. Deswegen sollte man Nahrungsmittel mit
gesicherter Herkunft kaufen. Bio-Lebensmittel-Hersteller müssen ihre Produkte entsprechend kennzeichnen dabei gibt es verschiedene Zertiﬁkate: Agrobiotest, Bioeksperta, Biocert, Cobico, Ekogwarancja, PTRE, PCBC und
PNG (Stand: 2006). Alle in Polen zertiﬁzierten
ökologischen Landwirtschaftsbetriebe dürfen
ihre Produkte mit dem Symbol für Öko-Landwirtschaft der Europäischen Union kennzeichnen. Wenn wir uns für ein Produkt mit dieser Kennzeichnung entscheiden, können wir sicher sein, dass:
• mindestens 95% dieses Produktes mit ökologischen Methoden hergestellt wurden
• das Produkt direkt vom Hersteller stammt
• auf der Verpackung der Herstellername
und eine Nummer oder ein von der Lebensmittelaufsicht vergebener Name verzeichnet sind
• das Produkt alle Anforderungen der oﬃziellen Aufsichtsbehörde erfüllt

Ökologische Lebensmittel-Herstellungsverfahren sollen die Gesundheit der Bevölkerung und entsprechende Umweltschutzmaßnahmen garantieren und darüber hinaus das
Gleichgewicht des Ökosystems unter folgenden Gesichtspunkten aufrechterhalten:
• das Ökosystem soll nicht stärker belastet
werden, als dies in natürlichen Ökosystemen geschehen würde
• größt mögliche ökonomische Unabhängigkeit von externen Faktoren
• Erhaltung und Verbesserung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Regionen
Untersuchungen haben ergeben, dass ökologische Landwirtschaftsprodukte u. a. mehr
Vitamine, Fructose, Mineralstoﬀe und Eiweiße als herkömmliche Nahrungsmittel enthalten.

Wo bekommt man ökologische
Nahrungsmittel?

Ö

kologische Nahrungsmittel sind fast überall erhältlich. Die Anbauﬂäche polnischer Öko-Betriebe steigt stetig, doch ihr Anteil an der Gesamtanbauﬂäche in Polen ist immer noch sehr niedrig – ca. 1%. Ökologische
Landwirtschaft ist nicht so ergiebig, wie herkömmliche Landwirtschaft. Daher sind Bio-Produkte erheblich teuerer. Man ﬁndet sie
auch nicht in Supermärkten sondern vor allem in Fachgeschäften und direkt bei den Landwirten. Wir hoﬀen jedoch, dass sich das bald
ändert. Vielleicht reicht es einfach, manchmal
„mit Verstand“ zu essen und darauf zu achten,
was wir verzehren. Ca. 7% der polnischen Bevölkerung kaufen zertiﬁzierte Lebensmittel.
Doch wenn sich das Bewusstsein polnischer
Konsumenten ändert, wird der Prozentsatz sicherlich erheblich steigen. 
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Pieniądze

NA WIATR?
 Waldemar Gruna

J

uż w tym roku pojawią się na polskim rynku inwestycyjnym pierwsze zagraniczne
fundusze, które koncentrować się będą na
ﬁrmach przyjaznych środowisku. Na ich
szczególną uwagę zasługiwać będą przedsiębiorstwa zaangażowane w projekty związane
z energią odnawialną i biopaliwami. W sierpniu zakończyły się zapisy na polisę inwestycyjną jednego z tego typu funduszy- New Word
Alternative Investements. Polisę tę nazwano
Energy +. Zysk klienta takiego funduszu uzależniony jest od rozwoju sektora energii ekologicznej w Polsce a perspektywy jego wzrostu
są bardzo duże. Zmiany w prawie, jakie następują, dają nadzieję na stabilność działania w tej
branży. Na całym świecie prawo zmusza do respektowania zasad ochrony środowiska. Ostatnie decyzje Unii Europejskiej dotyczące planów zwiększenia udziału tzw. “czystej energii” w ogólnym bilansie wytwórczym do 20%
napawają optymizmem. Nie tylko przeciętnego człowieka ale także inwestorów i przedsiębiorców.
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Zyskowny biznes

Wiatraki na Bałtyku

W

B

Polsce mamy już ponad 1200 elektrowni czy kotłowni opartych na odnawialnych źródłach energii. Aż 11 farm wiatrowych
czyli dużych skupisk nowoczesnych turbin ma
powstać w naszym kraju do końca tego roku.
Wszystko to dzięki przełomowi jaki nastąpił
w polskich przepisach dotyczących energetyki i unijnym przepisom, które weszły w dniu

OT Górnictwo i Energetyka SA, największy w Polsce producent prądu będzie szerzej sięgał do źródeł energii odnawialnej. Jednym z projektów są inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku. Większość nadmorskich krajów europejskich wykorzystuje swoje wody terytorialne pod budowę elektrowni wiatrowych.
Inwestycje te są nieco droższe, aniżeli farmy lą-

Czy warto lokować kapitał w spółkach
działających w branży energii odnawialnej?
01.07.2007 w związku z otwarciem rynku
energii. Nowe regulacje prawne nakazały zakładom energetycznym zakup określonej ilości
energii ze źródeł odnawialnych. W tym roku
udział prądu wytwarzanego ekologicznie musi
wynieść 5,1 proc., do 2010 roku musi wzrosnąć
do 10 proc. Wprowadzono także tzw. “Zielone
Certyﬁkaty”, które otrzymuje każdy kto wytwarza czystą energię. Teraz “ekologiczni” wytwórcy prądu zarabiają nie tylko na samej energii ale także na sprzedaży certyﬁkatów (240
zł za Mwh- magawatogodzinę). Lepsza sytuacja jest także w branży wytwórców biopaliw.
Ostatnie zmiany w sferze podatkowej powodują, że biznes jest bardziej opłacalny. Także właściciele małych elektrowni wodnych przestali traktować swoją działalność jako hobby i do
niej dokładać. Teraz takie przedsięwzięcia mają
wysoką bo ponad 16 proc. rentowność. Pewną barierą są duże koszty budowy elektrowni
wodnych czy wiatrowych ale dla dużych koncernów czy tym bardziej funduszy inwestycyjnych nie są one trudne do przebrnięcia. Budowa jednego wiatraka o mocy 2 KW to kwota
rzędu 3 mln euro a 1 KW - towej elektrowni
wodnej kosztuje 2,5 mln euro.

dowe, ale znacznie bardziej wydajniejsze. Wiatraki na lądzie mogą pracować przez 2-3 tys.
godzin rocznie, tymczasem na morzu 7,5 tys.
Z każdego MW mocy turbiny morskiej można
uzyskać w ciągu roku kilka razy więcej MWh
energii, aniżeli z lądowej. Jedna morska farma
wiatrowa o mocy 300 MW może wyprodukować tyle prądu, co 2-3 lądowe farmy wiatrowe tej samej mocy. Jeśli inwestycja dojdzie do
skutku początkowo na Bałtyku staną trzy farmy. Każda będzie miała po sto wiatraków o
mocy 3 MW. W sumie 900 MW! Szacunkowa wartość jednej farmy to 1,7 mld zł. Firma
ta inwestuje także w inne źródła energii odnawialnej. Przykładowo BOT Elektrownia Opole jest producentem energii odnawialnej wytwarzanej w procesie współspalania biomasy
pochodzenia roślinnego i upraw roślin energetycznych oraz odpadów pozostałości z produkcji rolnej. Energia odnawialna nie jest już zajęciem dla pasjonatów. Stała się w Polsce bardzo
dochodowym i przyszłościowym sektorem gospodarki. Jego wyznacznikiem są tak ważne dla
życia człowieka; CZYSTA ENERGIA i CZYSTY klarowny BIZNES. 
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Geld in den
WIND GEBLASEN?
 Waldemar Gruna

N

och in diesem Jahr werden auf
dem polnischen Investitionsmarkt erste ausländische Investitionsfonds angeboten, die
Unternehmen aus dem Bereich umweltfreundlicher Technologien im Portfolio haben. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei
vor allem Unternehmen, die Projekte zu erneuerbaren Energien und Biosprit durchführen. Im August endete die Zeichnungsfrist
für Investitionspolicen eines dieser Fonds New Word Alternative Investements. Die Police nannte sich Energy +. Die Gewinnhöhe
aus einem solchen Fonds hängt von der Entwicklung des polnischen Sektors für ökologische Energiegewinnung ab, die Perspektiven sind in diesem Bereich sehr gut. Gesetzesänderungen lassen momentan auf zukünftige größere Stabilität hoﬀen. Die Gesetzgebung verpﬂichtet Menschen weltweit, Umweltschutzregeln zu befolgen. Optimistisch stimmen auch die letzten Entscheidungen der EU, wonach der Anteil der „sauberen Energie“ an der Gesamtenergieerzeugung auf bis zu 20% angehoben werden soll
– zum Vorteil der Unternehmer und der Verbraucher.

Ein gewinnbringendes Geschäft

I

n Polen gibt es bereits über 1200 Kraftoder Heizwerke, die mit erneuerbaren
Energien arbeiten. Bis Ende dieses Jahres
sollen in Polen 11 Windenergiefelder entstehen. All das geschieht dank der Gesetzesänderungen in den polnischen Energiegesetzen und dank der neuen ab 01.07.2007 gel-
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tenden EU-Vorschriften zur Öﬀnung des
Energiemarktes. Neue Vorschriften zwingen
Energieunternehmen bestimmte Mengen an
Energie aus erneuerbaren Energiequellen anzukaufen. In diesem Jahr soll der Anteil der
saubren Energie 5,1 % betragen, bis zum Jahr
2010 soll der Anteil auf 10% steigen. Eingeführt wurden ebenfalls „grüne Zertiﬁkate“,
die jeder Produzent sauberer Energie erhält.

Ostsee investieren. Die meisten europäischen Meeranrainer nutzen ihre Territorialgewässer zum Bau von Windkraftanlagen. Diese Investitionen sind kostenintensiver als Windanlagen auf dem Festland, doch
die Windräder arbeiten eﬀektiver. Windanlagen auf dem Festland haben eine Arbeitsleistung von 2-3 Tausend Stunden pro Jahr,
während es oﬀshore 7,5 Tausend Stunden

Lohnt es sich in Unternehmen aus der Branche
der erneuerbaren Energien zu investieren?
Momentan verdienen Produzenten sauberer
Energie nicht nur an der Energie selbst sondern auch durch den Verkauf der Zertiﬁkate (240 zł für eine Megawatt-Stunde). Besser
ist die Lage einzig in der Bio-Sprit Branche.
Neuerliche Änderungen des Steuerrechts bewirken, dass das Geschäft immer lohnender
wird. Darüber hinaus haben Inhaber kleiner
Wasserkraftwerke aufgehört, ihre Tätigkeit
als Hobby zu betrachten und müssen nun keine Gelder mehr dazulegen. Heutzutage werfen solche Vorhaben sogar über 16% Rendite ab. Ein gewisses Hindernis sind die hohen Baukosten eines Wasser- oder Windkraftwerks, doch für große Konzerne oder Investmentfonds sind das keine gravierenden
Hindernisse. Der Bau eines Windrads mit
einer Leistung von 2 KW beläuft sich auf ca.
3 Mio. Euro, 1 KW kostet hingegen 2,5 Mio.
Euro.

Windräder in der Ostsee

D

as Unternehmen BOT Górnictwo i
Energetyka S.A., Polens größter Stromproduzent, wird in Windkraftwerke in der

sind. Aus jedem auf dem Meer erzeugten
Megawatt kann man erheblich mehr Megawattstunden erzeugen, als auf dem Festland.
Ein einziges Windkraftfeld mit einer Leistung von 300 MW kann so viel Strom produzieren, wie 2-3 Festlandfelder mit derselben Ausgangsleistung. BOT GiE S.A. plant
vorerst drei Felder in der Ostsee. Jedes Feld
wird aus hundert Windrädern mit einer Leistung von jeweils 3 MW bestehen. Insgesamt sind das 900 MW! Der geschätzte Wert
eines Feldes beträgt 1,7 Mrd. Zł. Das Unternehmen investiert ebenfalls in andere erneuerbare Energiequellen. Die Firma BOT
Elektrownia Opole zum Beispiel produziert
Energie aus pﬂanzlicher Biomasse, Nutzpﬂanzen und Abfällen aus landwirtschaftlicher Produktion. Erneuerbare Energiequellen sind nicht länger nur etwas für Begeisterte. Sie wurde in Polen zu einem gewinnbringenden und zukunftsträchtigen Wirtschaftszweig. Für den Menschen bedeutet das:
SAUBERE ENERGIE und ein SAUBERES
und klares GESCHÄFT. 
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Ludzie budują autostrady, lotniska i nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielką
krzywdę wyrządzają środowisku i sobie samym.
 Ewa Gruna

O

d wieków ludzkość przemieszcza
się z miejsca na miejsce Jeszcze
kilkaset lat temu robiono to za
pomocą zwierząt pociągowych.
Później zaczęto wymyślać coraz szybsze i
wygodniejsze środki transportu (samochody,
samoloty, statki, metra…). Ludzie budowali nowe autostrady, lotniska, czy wielkie porty, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wielką
krzywdę wyrządzają środowisku, a w związku z tym sobie samym. Dopiero w ostatnich
latach zaczęto poważnie zastanawiać się nad
tym, kiedy dostrzeżono już trwałe zmiany w
środowisku wywołane przez ludzkie działanie.

Dlaczego środki transportu szkodzą?

Z

anieczyszczenie środowiska powstaje głównie z emisji gazów z systemów
wydechowych samochodów, pociągów i statków. Naukowcy twierdzą, że istnieje nawet
do 15 mln. różnych rodzajów zanieczyszczeń emitowanych przez samochody, z czego
wiele jeszcze nie jest dokładnie zbadanych.
Szczególnie właśnie pod kątem ich wpływu na zdrowie i życie człowieka. Transport
samochodowy (w miastach najpopularniejszy) wywołuje największe szkody. Emituje do środowiska około 30% zanieczyszczeń,
ale należy mieć na uwadze fakt, iż w dużych
miastach udział ten może wynosić nawet 70-90%! Mówiąc jednak o szkodliwości transportu na życie ludzkie. Nie można zapominać o zwierzętach i roślinach, dzięki którym
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przecież jeszcze żyjemy. W ciągu ostatnich
lat budowano wiele dróg szybkiego ruchu,
zapominając o należytych zabezpieczeniach
dla zwierząt. Mimo budowy różnego rodzaju przejść, wciąż giną ich tysiące pod kołami samochodów. Są to głównie sarny, jelenie,
jeże, czy nawet żaby, które nie potraﬁą poradzić sobie z przekroczeniem kilkumetrowego odcinka między rozpędzonymi samochodami. Z jednej strony dokarmiamy zimą te
zwierzęta, przez co zwiększa się ich populacja, z drugiej jednak wyniszczamy wiele gatunków po to, aby ułatwić sobie życie…

Co robić?

N

ie można żyć bez transportu-i to jest
zrozumiałe, jednak zapobieganie konﬂiktom między budowaniem nowych dróg,
a ochroną życia wielu istot polega na ustaleniu odpowiedniego, najmniej szkodliwego dla ekologii przebiegu drogi. Należy brać
pod uwagę nie tyko naszą wygodę i oszczędność ﬁnansową, lecz patrzeć przyszłościowo.
Przecież nawet jeśli teraz będzie nam łatwiej
żyć, to następne pokolenia będą na tym cierpieć! Przez samochody giną nie tylko zwierzęta-giną także potrzebne do życia rośliny,
całe lasy, zanieczyszczeniu ulegają łąki, pola,
a nawet zbiorniki wodne. Podejmowanie decyzji o lokalizacji nowej drogi powinno opierać się na odpowiedziach następujących pytań:
• w jakich kierunkach przebiegają tradycyjne i sezonowe migracje zwierząt?
• gdzie znajdują się ważne i rzadkie obszary
siedliskowe zwierząt?
• jakie gatunki zarówno roślin, jak i zwierząt
występują w danych miejscach?

Także Puszcza Zgorzelecka
jest zagrożona

W

ostatnim czasie można było usłyszeć
wręcz śmieszne komentarze, iż ekolodzy dbają wyłącznie o zwierzęta, a nie o ludzi… Przecież zapobieganie takim tragicznym w skutkach dla przyrody, nieprzemyślanym, nowym budowom jest właśnie ochroną ŻYCIA LUDZKIEGO na dłuższą metę!
Jednak niektórym trudno jest to zrozumieć,
ponieważ myślą wyłącznie o chwili OBECNEJ. Człowiek od tysięcy lat kształtuje otaczającą go przyrodę, należy jednak włożyć
więcej wysiłku w to, aby nie zmieniać jej na
gorsze. Gospodarka wywarła także piętno na
lasach Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej w
zachodniej części Borów Dolnośląskich. W
drugiej połowie XX wieku rzadkie dotąd gatunki, zaczęły tam występować w większych
ilościach (np. wydra, włochatka, czy bielik). Istnieje ryzyko, że jeszcze w tym stuleciu w Puszczy zacznie brakować wody. Stanie się to jeśli nie będziemy z większym zaangażowaniem chronić i odtwarzać terenów
podmokłych. Istnieją różnego rodzaju organizacje chroniące tereny Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej, takie jak Towarzystwo
Ochrony Przyrody i Krajobrazu. Jednak żadna organizacja nie zdziała za wiele, jeśli będzie osamotniona. Żyjemy w czasach, w których człowiek nie obejdzie się bez transportu. Nie można ograniczać jego prawa do podróżowania i wymiany towarów. Należy dbać
tylko, aby zły wpływ transportu na środowisko był jak najmniejszy. 
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Das Transport
IST TÖDLICH!
TÖDLICH!
Die Menschen errichten neue
Autobahnen und Flughäfen
wissen aber nicht, wie sehr
sie dadurch der Umwelt und
damit sich selbst schaden.

 Ewa Gruna

S

eit Jahrhunderten bewegen sich
Menschen von einem Ort zum anderen. Noch vor einigen Hundert
Jahren wurden Zugtiere dafür verwendet. Später begann man immer schnellere und bequemere Transportmittel zu erﬁnden (Autos, Flugzeuge, Schiﬀe, U-Bahnen...). Die Menschen bauten Autobahnen,
Flughäfen oder große Seehäfen, ohne sich
der Tatsache bewusst zu sein, wie sehr sie
dadurch der Umwelt und damit sich selbst
schaden. Man begann erst in den letzten Jahren ernsthaft darüber nachzudenken, als sich
bereits unumkehrbare Veränderungen der
Umwelt bemerkbar machten.

Warum sind Transportmittel
schädlich?

U

mweltverschmutzung entsteht hauptsächlich durch Abgase von Fahrzeugen,
Zügen und Schiﬀen. Wissenschaftler meinen,
dass sogar bis zu 15 Mio. verschiedene Schadstoﬀe von Fahrzeugen emittiert werden, wobei die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit in den meisten Fällen noch nicht erforscht wurden. Der Transport auf der Straße
(besonders in Städten) verursacht die meisten
Schäden und ist für 30% aller Schadstoﬀe verantwortlich, in Großstädten beträgt dieser Anteil sogar 70-90%! Wenn man sich Gedanken
über Schadstoﬀe macht, darf man jedoch die
Pﬂanzen und Tiere nicht vergessen, von denen
wir uns ernähren. Innerhalb der letzten Jahre
wurden zahlreiche Schnellstraßen gebaut, ohne
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entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutz der Tiere zu ergreifen. Trotz einiger
weniger sicherer Übergänge, verenden immer
noch Tausende Tiere nach Unfällen mit Fahrzeugen. Es sind hauptsächlich Rehe, Hirsche,
Igel oder auch Frösche, die es nicht schaﬀen,
eine mehrere Meter breite Fahrbahn sicher zu
überqueren. Einerseits füttern wir die Tiere im
Winter, wodurch ihre Population wächst, andererseits lassen wir aber zahlreiche Arten aussterben, weil wir uns unser Leben erleichtern
wollen...

Was soll man tun?

W

ir können ohne das moderne Transportwesen nicht leben – das ist verständlich – doch man müsste Konﬂikten vorbeugen, indem Straßen so verlegt und geplant werden, dass sie möglichst geringe negative Auswirkungen auf das natürliche Ökosystem haben sollten. Man sollte dabei nicht
nur unsere Bequemlichkeit und ﬁnanzielle Aspekte berücksichtigen, sondern auch in
die Zukunft schauen. Auch wenn es sich uns
jetzt bequemer lebt, so werden doch zukünftige Generationen darunter leiden müssen!
Durch den Autoverkehr sterben nicht nur
Tiere – es sterben auch für den Menschen
lebenswichtige Pﬂanzen und ganze Wälder,
Wiesen, Felder und sogar Wasserreservoirs
werden verunreinigt. Entscheidungen über
die Lage einer neuen Straße sollten unter folgenden Gesichtspunkten getroﬀen werden:
• in welchen Richtungen wandern Tiere traditionell und saisonbedingt?
• wo leben wichtige uns seltene Tierarten?
• welche Pﬂanzen- und Tierarten sind im betroﬀenen Gebiet heimisch?

Auch die Wälder um Zgorzelec
sind bedroht

L

etztens konnte man geradezu lächerliche
Kommentare vernehmen, dass Umweltschützer sich nur um das Wohl der Tiere und
nicht um den Menschen kümmern... Wenn
man aber versucht, schlecht durchdachte und
für die Umwelt schädliche Straßenverläufe zu
verhindern, dann handelt sich doch eben um
langfristigen Schutz der menschlichen Gesundheit! Doch einigen fällt es schwer, das zu verstehen, weil sie sich einzig Gedanken über das
Hier und Jetzt machen. Der Mensch formt seit
Jahrtausenden die ihn umgebende Natur, doch
man muss sich mehr darum bemühen, dass die
Veränderungen keine negativen Auswirkungen
haben. Die Wirtschaft wirkt sich ebenfalls auf
die rund um Zgorzelec gelegenen urwüchsigen
Wälder aus. In der zweiten Hälfte des 20. Jh.
tauchten dort bis dahin selten vorkommende
Tierarten in größeren Stückzahlen auf (z. B. Otter oder Weißkopfadler). Es besteht die Gefahr,
dass es in den Wäldern noch in diesem Jahrhundert an Wasser mangeln könnte. Das wird eintreten, wenn wir nicht beginnen, Feuchtgebiete besser zu schützen und zu rekultivieren. Es
gibt zahlreiche Umweltschutzorganisationen in
dieser Region, wie z. B. der Verein für Umweltund Landschaftsschutz. Doch keine Organisation wird etwas erreichen können, wenn sie alleine agiert. Wir leben in Zeiten, in denen der
Mensch ohne modernes Transportwesen nicht
auskommen kann. Man darf das recht auf Reisen und Warenaustausch nicht einschränken.
Man muss sich aber darum kümmern, dass der
schädliche Einﬂuss des Transportwesens auf
die Umwelt minimiert wird. 
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Tanio, zdrowo i
EKOLOGICZNIE
Technologię kanadyjską realizuje się na placu budowy
i narażona jest ona na zmienne warunki pogodowe.
W nowoczesnym systemie elementy wykonywane są
jako gotowe ściany w hali produkcyjnej.

W

przypadku tradycyjnej technologii szkieletowej dokładność montażu konstrukcji na
placu budowy wymaga wyjątkowej precyzji pracowników oraz dogodnych
warunków pogodowych. Nowa technologia
pozwala na stawianie domów nawet w okresie zimowym, oczywiście wcześniej musi być
postawiona płyta fundamentowa lub piwnica. Opisywany system pozwala także na dowolne kształtowanie powierzchni budynku
oraz dostosowanie projektów domów wykonywanych tradycyjnie do konstrukcji drewnianej. Jest to możliwe dzięki temu, że system opiera się na 6-ciu standardowych elementach, z których montowane są wszystkie
ściany. Materiały użyte do budowy elementów domu posiadają certyﬁkaty unijne i są w
dużej mierze produktami ekologicznymi.

Ochrona przed wilgocią

W

e wszystkich elementach jako obicie
konstrukcji ścian zewnętrznych zastosowano wodoodporne płyty OSB/3 lub

płytę “Fermacell” a w ścianach działowych
pomieszczeń wewnętrznych wodoodporną płytę gipsowo - kartonową , jako materiał wykończeniowy. Na pokrycie zewnętrznych ścian stosowany jest najnowocześniejszy system ochrony domu przed wilgocią,
który polega na stosowaniu na ścianach folii paro- przepuszczalnej oraz styropianu ryﬂowanego wraz z odprowadzeniem ewentualnie skroplonej wody. Drewno zastosowane w konstrukcji jest suszone do wilgotności
16%, w wyniku czego znikają w nim wszelkie formy życia organicznego. Oznacza to że
drewno nie wymaga dodatkowej chemicznej impregnacji, którą możemy zastosować
na życzenie klienta. Elementy są impregnowane ciśnieniowo w tych miejscach gdzie
jest to niezbędne tj: podwaliny przy fundamencie, konstrukcja więźby dachowej, drewno przy otworach okiennych i drzwiowych, a
więc tam gdzie może być kontakt z wodą lub
nadmierna wilgoć.

Także do samodzielnego montażu

I

deą systemu jest stwarzanie największych możliwości dotyczących wykończenia domu, jako że wykonanie elementów i ich montaż realizowany jest wyłącznie
przez wyspecjalizowane grupy. Czas montażu ścian parteru i piętra oraz więźby dachowej, na uprzednio wykonanej płycie fun-
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Domy o konstrukcji drewnianej
mają wiele zalet:
1. Drewno jest łatwo dostępne i proste w obróbce na placu budowy
2. Przy budowie domu drewnianego nie ma
żadnych tzw. prac mokrych, co skraca czas
budowy i umożliwia prowadzenie prac
przez cały rok.
3. Stosunkowo mały ciężar elementów konstrukcji domu drewnianego ułatwia transport na plac budowy jak i na samym placu.
4. Takie domy nie wymagają kosztownych
fundamentów lub piwnic.
5. Mają znakomitą, nieporównywalną z budownictwem tradycyjnym termoizolacyjność ścian.
6. Latem w upalne dni dają miły chłodny klimat a zimą są ciepłe i energooszczędne.
damentowej lub piwnicy, trwa około 10 dni.
Klient może indywidualnie określić zakres
prac wykończeniowych w domu. Istnieje
możliwość nabycia domu bez wykończonego
poddasza, które kupujący może zrealizować
samodzielnie, w dogodnym dla siebie czasie.

Dowolny system ogrzewania

M

ożna samodzielnie dokonać wyboru systemu ogrzewania. Proponowane
jest ogrzewanie nadmuchowe , gorącym powietrzem, które wytwarzane jest w kominkach opalanych drewnem. Można wybrać
także ogrzewanie podłogowe, elektryczne lub
gazowe. Współczynnik przenikania ciepła K
< 0,17 W/m2K dla ścian domu budowanego w tym systemie oznacza, że ogrzanie pomieszczeń nigdy nie było tak tanie.

Ekologia i oszczędność ciepła
oraz kosztów

O

d najdawniejszych czasów drewno było
podstawowym materiałem budowlanym ze względu na specyﬁczne cechy użytkowe. Połączenie wielowiekowej tradycji budowania z drewna z najnowocześniejszymi
technologiami wytwarzania oraz najnowszymi osiągnięciami techniki budowlanej, stworzyło zupełnie nową jakość w budownictwie.
Powstałe rozwiązania wykorzystane w tym
systemie łączą doskonałe właściwości konstrukcyjne drewna z najlepszą izolacyjnością
cieplną i akustyczną wełny mineralnej, dając
w rezultacie rewelacyjne parametry budynku
za rozsądną i w porównaniu do innych technologii, niską cenę. Należy zauważyć że dom
o konstrukcji drewnianej posiada swój własny mikroklimat, który bardzo korzystnie
wpływa na samopoczucie i zdrowie osób w
nim mieszkających.
Zenon Weigert
ﬁrma AGAL-BUD Jelenia Góra
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ECOREPORTER

Günstig, gesund und
UMWELTFREUNDLICH
Die kanadische Technologie wird direkt auf der
Baustelle angewendet, doch sie ist dabei ungünstigen
Witterungsbedingungen ausgesetzt. Beim modernen
Fertigungsverfahren werden die Bauelemente
(Wände) in einer Fertigungshalle vormontiert.

D

ie traditionelle Gerüstbauweise
erfordert eine exakte Montage
auf der Baustelle, präzises Arbeiten und ist von günstigen Witterungsbedingungen abhängig. Neue Technologien ermöglichen den Hausbau sogar
im Winter – unter der Bedingung, dass vorher bereits das Fundament gegossen, oder
der Keller ausgehoben wurde. Das System
ermöglicht eine beliebige Anordnung der
Wohnﬂäche und eine Anpassung der Entwürfe an traditionelle Holzkonstruktionen.
Das ist möglich, weil das System auf 6 standarisierten Bauelementen beruht, aus denen
alle Wände gefertigt werden. Das Baumaterial hat alle Zertiﬁkate der EU und wird
umweltschonend hergestellt.

Schutz vor Feuchtigkeit

A

lle Außenelemente sind aus wasserabweisenden OSB/3-Platten oder „Fermacell“-Platten gefertigt, nichttragende Innenwände sind mit wasserdichten Gipskartonplatten verkleidet. Die Außenwände
werden mit modernsten Technologien zum
Schutz vor Feuchtigkeit verkleidet – wasserdampfdurchlässige Folien und Styroporplatten mit Kondenswasserabﬂüssen bilden den Außenmantel. Das verwendete Bauholz wird bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt
von 16% getrocknet, dadurch wird alles organische Leben darin abgetötet. Das Holz erfordert dadurch keine weitere chemische Behandlung, es sei denn auf Wunsch des Kunden. Die Bauelemente werden an den erforderlichen Stellen, z. B. im Fundamentbereich, am Dachgiebel, an Fenstern und Türen
und überall dort, wo es in Kontakt mit Wasser treten kann druckimprägniert.

durch spezialisierte Fachkräfte. Die Bauzeit
der Erdgeschoss-, Obergeschosswände und
der Dachkonstruktion auf einem zuvor gegossenen Fundament dauert ca. 10 Tage. Der
Kunde kann den Umfang der Innenausbauarbeiten individuell bestimmen. Das Haus
kann ohne Ausbau des Dachgeschosses gekauft werden. Der Kunde kann den Ausbau
selbst und zu beliebiger Zeit ausführen.

Beliebiges Heizsystem

D

as Heizsystem kann beliebig und individuell gewählt werden. Empfohlen
wird eine Heißluftheizung, die ihre Wärmeenergie aus einem Holzkamin schöpft.
Möglich ist ebenfalls eine Fußbodenheizung
aber auch Elektro- oder Gasheizungssysteme sind integrierbar. Die Wärmedurchlässigkeit der Wände beträgt K < 0,17 W/m2
– damit ist das Haus so günstig zu beheizen,
wie nie zuvor.

Häuser in Holzbauweise haben
zahlreiche Vorteile:
1. Holz ist ein weit verbreiteter und einfach
zu verarbeitender Baustoﬀ
2. Bei der Holzbauweise fallen keine Feuchtarbeiten an, was die Bauzeit verkürzt und
Arbeiten das ganze Jahr über ermöglicht
3. Das relativ geringe Gewicht der Bauteile
erleichtert den Transport zur und auf der
Baustelle
4. Solche Häuser erfordern keine kostenintensiven Fundamente oder Keller
5. Die Häuser zeichnen sich durch hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften im Vergleich zur traditionellen Bauweise aus
6. Im Sommer herrscht angenehmes kühles Klima, im Winter halten sie warm und
sparen Energie

Umweltschonend und kostensparend

H

olz war wegen seiner besonderen Nutzungseigenschaften schon immer ein
beliebter Baustoﬀ. Eine Verbindung der
jahrhundertealten Holzbautradition mit modernsten Herstellungsverfahren und neuesten Bautechnologien ermöglichte eine völlig neue Qualität im Bauwesen. Das System
verbindet die hervorragenden Konstruktionseigenschaften des Holzes mit exzellenten
isolierenden Eigenschaften von Mineralwolle und bietet herausragende Wohneigenschaften in Verbindung mit im Vergleich zu anderen Technologien moderaten Preisen. Ein
Holzhaus verfügt über ein besonderes angenehmes und gesundes Mikroklima.
Zenon Weigert
Firma AGAL-BUD Jelenia Góra

Auch selbstständige Montage
möglich

D

ie Idee des Systems beruht darauf, eine
große Anzahl an Ausführungsmöglichkeiten zu bieten. Die Fertigung der Elemente und deren Montage erfolgt ausschließlich
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POLITYKA

Wróg MAFII
Kim jest człowiek, który z Niemiec mówi o polskich układach
na styku polityki, maﬁi i służb specjalnych?
 Waldemar Gruna

W

latach PRL-u był początkującym prokuratorem w Malborku. Nie wstąpił do partii
komunistycznej, mimo nacisków ze strony przełożonych. Odmówił, tłumacząc, że prawo gwarantuje niezawisłość
prokuratora, a legitymacja partyjna mogłaby
tą niezawisłość kwestionować. Ścigał drobnych złodziejaszków. W 1980 r. otrzymał
sprawę, która wówczas wstrząsnęła całą Polską: wykrył i doprowadził do skazania psychopaty, który zamordował siekierą swoją rodzinę. Sąd skazał mordercę na 25 lat więzienia. Czyżewski napisał odwołanie, żądając kary śmierci dla zwyrodnialca. Zaraz po
wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w
dniu 13.12.1981r. został internowany i osadzony w Białołęce. Za co? Nie chciał zapisać
się do partii komunistycznej i ścigać opozycjonistów, a w dodatku sam związał się z “Solidarnością”. Po zwolnieniu z więzienia pozbawiony pracy, perspektyw życiowych wybrał ucieczkę z Polski. Ukrył się na promie
płynącym przez Bałtyk i dotarł do Szwecji.
Stamtąd przedostał się do Niemiec. Otrzymał azyl polityczny, kurs językowy, mieszkanie i prawo do pracy. Imał się różnych zajęć, w końcu został pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Hamburgu, gdzie prowadził wykłady dla prawników i policjantów. „Dziś słyszę o sobie plotki, że w tamtym
czasie nawiązałem współpracę z niemieckimi służbami specjalnymi” – mówi – „To nieprawda. Znałem ludzi z niemieckich organów ścigania, bo byłem ich wykładowcą, ale
nikt mnie nigdy nie próbował werbować.” Do
Polski wrócił na początku lat 90-tych. Znał
świetnie prawo ﬁnansowe i podatkowe, miał
duże doświadczenie w pracy w prokuraturze,
a także biegle władał językiem niemieckim.
Doradzał niemieckim koncernom paliwowym, chcącym inwestować na terenie Polski.
Dzięki temu nawiązywał kontakty towarzyskie i biznesowe zwłaszcza z ludźmi z branży paliwowej.

Maﬁa w Bogatyni

J

ego znajomość prawa i realiów biznesu paliwowego spowodowały, że został poproszony przez Danutę Gaszewską z ﬁrmy “Dansztof” w Bogatyni do pomocy w sprawie próby
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przejęcia przez zorganizowaną grupę przestępczą jej ﬁrmy. Zgodził się i to wydarzenie
stało się przełomem w jego życiu. Jak wynika z dokumentów śledztw przeciwko maﬁi paliwowej, spółkę “Dansztof” przejęli ludzie związani z dawnymi komunistycznymi służbami specjalnymi. Jednym z nich był
człowiek, który ﬁguruje w instytucie Gaucka jako dawny tajny współpracownik STASI. Czyżewski postanowił bronić właścicielki. O istnieniu maﬁi paliwowej on i Gaszewska poinformowali prokuraturę i Centralne
Biuro Śledcze w 2000 roku. Niestety sami
ze ścigających stali się “zwierzyną”, na którą polują maﬁozi, politycy, służby specjalne
i organa sprawiedliwości, także podatkowej.
Dzieje się to do dzisiaj. Przeciwko Gaszewskiej wszczęto siedem postępowań karnych i
karno-skarbowych. Oskarżono ją, gdy składała do organów państwowych doniesienia o
działaniach tzw. „maﬁi paliwowej”.

Na celowniku maﬁosów

sprawiedliwości i kilku prokuratorów Prokuratury Krajowej w Warszawie. Prokuratorzy
zajmujący się maﬁą paliwową przyznają, że
zeznania Czyżewskiego potwierdzają się w
kolejnych śledztwach. Ostatnim przykładem
są ustalenia Komisji Weryﬁkacyjnej i Likwidacyjnej WSI. Wynika z nich, że cała maﬁa paliwowa była kontrolowana i chroniona
przez wojskowe służby specjalne w zamian
za część zysków. Raport wymienia z nazwisk
osoby wskazane wcześniej przez Czyżewskiego jako agentów WSI. „Nigdy nie miałem wątpliwości, że prawda w końcu wyjdzie
na jaw” – mówi Czyżewski. Czy tym razem
prawda ostatecznie zatriumfuje? „Struktury
maﬁi paliwowej bardzo głęboko wrosły w administrację państwową i samorządową” –
mówi – „Prawdziwe śledztwo musiałoby ujawnić powiązania gangsterów paliwowych z lokalnymi władzami, które wcale nie będą tym zainteresowane”. 

C

zyżewski składał zeznania, domagał się
interwencji policji i CBŚ, alarmował, że
za sprawą stoją dawni funkcjonariusze wojskowych służb specjalnych. Szybko zorientował się, że jego przeciwnicy mają rozległe
powiązania polityczne i w wymiarze sprawiedliwości oraz Policji i służbach specjalnych. To, co przekazywał w tajemnicy prokuratorom najwyższej rangi szybko docierało
do maﬁi. Po kilku pogróżkach próbowano go
zabić. Sześciokrotnie doszło do zamachów
na jego życie. Niezidentyﬁkowany do dziś
mężczyzna próbował go zastrzelić na parkingu samochodowym. Innym razem rozpędzony mercedes próbował wepchnąć na autostradzie jego samochód pod tira. Niektórzy ludzie, którzy przejmowali bogatyńską
spółkę okazali się agentami Wojskowej Służby Informacyjnej (WSI). Oni nigdy nie ukrywali tego, że są związani z tą służbą – mówi
Danuta Gaszewska. Jej słowa potwierdzają
protokoły zeznań komisji śledczej do spraw
PKN Orlen, akta prokuratury, oraz ustalenia
sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Świadek komisji śledczej

Z

eznania Andrzeja Czyżewskiego, potwierdzone przez śledztwa prokuratur
poruszyły opinię publiczną. Jako głównych
winowajców maﬁi paliwowej, Czyżewski
wskazał m.in.jednego z byłych ministrów
www.region24.info | www.region.com.pl

POLITIK

Gegen die MAFIA
Wer ist der Mann, der aus Deutschland die Beziehungen zwischen
Politik, Maﬁa und Geheimdiensten in polen kommentiert?
 Waldemar Gruna

I

n Zeiten der Volksrepublik war er beginnender Staatsanwalt in Malbork.
Trotz Ermahnungen seiner Vorgesetzten ist er nicht in die kommunistische
Partei eingetreten. Er weigerte sich, da ein
Staatsanwalt – wie er meinte – unabhängig
sein muss, ein Parteibuch hingegen, könnte
diese Unabhängigkeit einschränken. Er verfolgte Kleinverbrecher. 1980 wurde ihm ein
Fall übertragen, der damals ganz Polen erschütterte: er belangte einen Psychopaten,
der mit einer Axt seine ganze Familie ermordet hatte. Das Gericht verurteilte den Mörder zu 25 Jahren Haftstrafe. Czyżewski ging
in Berufung und forderte die Todesstrafe für den Verbrecher. Kurz
nach Ausrufung des Kriegszustands in Polen am 13.12.1981
wurde er interniert und in
Białołęka festgesetzt. Er hatte sich geweigert, der kommunistischen Partei beizutreten und Oppositionelle zu verfolgen, darüber hinaus stand er selbst der „Solidarność“ nahe. Nach seiner
Freilassung, seiner Entlassung und nachdem man ihn
seiner Lebensperspektiven beraubt hatte, entschied er sich, aus
Polen zu ﬂiehen. Er versteckte
sich auf einer Ostseefähre
und gelangte nach Schweden. Von dort ﬂoh er nach
Deutschland. Er erhielt
politisches Asyl, absolvierte einen Sprachkurs,
erhielt eine Wohnung
und eine Arbeitsgenehmigung. Er übte verschiedene Tätigkeiten
aus, schließlich wurde
er wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Universität in Hamburg,
wo er Vorlesungen
für Juristen
und Polizi-
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sten hielt. „Heute wird behauptet, ich hätte damals mit den deutschen Geheimdiensten zusammengearbeitet“ – sagt er – „Doch
das stimmt nicht. Ich kannte Mitarbeiter der
deutschen Sicherheitsbehörden, weil ich deren Professor war, aber ich wurde niemals
angeworben.“ Zu Beginn der 90er Jahre kam
er nach Polen zurück. Er kannte sich hervorragend mit dem Finanz- und Steuerrecht
aus, er hatte zahlreiche Erfahrungen bei der
Staatsanwaltschaft vorzuweisen und kannte ebenfalls die deutsche Sprache. Er beriet
deutsche Ölkonzerne, die in Polen investieren wollten. Dank dessen konnte er gesellschaftliche und geschäftliche Kontakte vor
allem in der Öl-Branche knöpfen.

Die Maﬁa in Bogatynia

D

urch seine Rechtskenntnisse und seine Erfahrungen im Geschäftsleben der
Ölbranche wurde er von Danuta Gaszewska
von der Firma „Dansztof“ in Bogatynia um
Unterstützung bei der versuchten Übernahme ihrer Firma durch eine organisierte kriminelle Gruppe gebeten. Er erklärte sich bereit, was sein Leben grundlegend ändern sollte. Nach Ermittlungsunterlagen zur Benzin-Maﬁa wurde die Firma „Dansztof“ von
Mitarbeitern der ehemaligen kommunistischen Gehheimdienste übernommen. Einer
von ihnen war ein Mann, dessen Name in
der Gauck-Behörde als inoﬃzieller Mitarbeiter der STASI geführt wird. Czyżewski beschloss, der Firmeninhaberin zu helfen. Er und Gaszewska informierten die Staatsanwaltschaft und das zentrale Kriminalamt im Jahre 2000 über die Benzin-Maﬁa.
Leider wurden sie selbst zu Opfern, die von
der Maﬁa, von Politikern, Geheimdiensten
und verschiedenen Ermittlungsbehörden,
darunter der Steuerfahndung verfolgt wurden. Das hält bis heute an. Gegen Gaszewska wurden sieben straf- und steuerrechtliche Ermittlungsverfahren eröﬀnet. Sie wurde angeklagt, als sie Informationen über die
sog. Benzin-Maﬁa an staatliche Ermittlungsbehörden weitergab.

Im Fadenkreuz der Maﬁa

C

zyżewski sagte aus, er forderte ein Einschreiten der Polizei und des zentralen
Kriminalamts, er alarmierte, dass hinter dem
Fall ehemalige Agenten des militärischen
Geheimdienstes stehen. Er merkte
schnell, dass seine Gegner über
breit
angelegte
Beziehungen zur

Politik, zu Rechtsprechungsorganen, zur Polizei und zu den Geheimdiensten verfügen.
Alles was er im Geheimen den höchsten Staatsanwälten vorlegte, gelangte schnell in die
Hände der Maﬁa. Nach mehreren Drohungen versuchte man, ihn umzubringen. Es gab
sechs Anschläge auf sein Leben. Ein bis heute nicht identiﬁzierter Täter hat versucht, ihn
auf einem Parkplatz zu erschießen. Ein anderes Mal, versuchte ein Mercedes ihn auf der
Autobahn unter einen Lastwagen zu drängen. Einige von denen, die versucht haben
das Unternehmen in Bogatynia zu übernehmen waren Agenten des militärischen Geheimdienstes (WSI). Sie hatten nicht verheimlicht, dass sie mit dem Geheimdienst zusammengearbeitet hatten – sagt Danuta Gaszewska. Ihre Aussage wird durch Protokolle der
Untersuchungskommission zum Fall PKN
Orlen, von Akten der Staatsanwaltschaft und
von Ermittlungen der Geheimdienst-Untersuchungskommission des Sejm belegt.

Zeuge der
Untersuchungskommission

D

ie Aussagen von Andrzej Czyżewski,
die durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bestätigt wurden, erregten die öffentliche Meinung. Als Hauptverantwortliche in der Benzin-Maﬁa benannte Czyżewski u. a. einen der ehemaligen Justizminister
und einige Staatsanwälte der Oberstaatsanwaltschaft in Warschau. Die mit der Benzin-Maﬁa befassten Staatsanwälte geben zu,
dass Czyżewskis Aussagen sich bei weiteren
Ermittlungen bewahrheiten. Das jüngste Beispiel lieferten die Ermittlungen der Kommission zur Untersuchung und Abwicklung
des militärischen Geheimdienstes WSI. Daraus geht hervor, dass die gesamte Benzin-Maﬁa vom militärischen Geheimdienst kontrolliert und beschützt wurde – im Gegenzug
wurden Anteile am Gewinn versprochen.
Der Bericht enthält Namen, die Czyżewski
bereits zuvor als WSI-Agenten benannt hatte. „Ich hatte niemals Zweifel, dass die Wahrheit eines Tages heraus kommt“ – sagt Czyżewski. Wird die Wahrheit diesmal endgültig siegen? „Die Strukturen der Benzin-Maﬁa sind sehr eng mit Strukturen der staatlichen und kommunalen Verwaltungen verwoben“ – sagt er. „Eine Untersuchung müsste
die Beziehungen der Benzin-Gangster mit
Kommunalpolitikern aufdecken, doch die
werden nicht daran interessiert sein“. 
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HISTORIA

Ludzie

SS tworzyli
BKA

Zachodnioniemiecka policja kryminalna (BKA)
i wschodnioniemiecka policja polityczna
STASI tworzone były przez nazistów.

 Waldemar Gruna

P

rezydent Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA - Bundeskriminalamt) - Jörg Ziercke powołał specjalne kolegium, którego zadaniem
będzie badanie przeszłości urzędu - szczególnie w latach 50., 60. i 70. Jak wynika z
dokumentów, w tym okresie ludzie powiązani z nazizmem dominowali w zachodnioniemieckiej policji kryminalnej. BKA utworzono 8 marca 1951 roku. Na początku istnienia
tego urzędu, z 47 jego wysokich funkcjonariuszy, aż 33 należało do partii nazistowskiej.
Wszyscy wyżsi rangą policjanci zatrudniani w BKA pod koniec lat 50-tych, należeli wcześniej do partii nazistowskiej. Wśród
nich znajdował się m.in. były szef BKA Paul Dickopf, który w okresie II wojny był
agentem tajnej policji SS, podobnie jak inni
kierujący urzędem: Rolf Holle, czy też Bernhard Niggemeyer, którzy w czasie wojny byli
wysokimi funkcjonariuszami SS. Szef policji w Nadrenii-Palatynacie Wilhelm Hauser, w czasie wojny Obersturmführer, ponosił odpowiedzialność za masakry na Białorusi. Nie lepiej było w nowo powstałym korpusie dyplomatycznym. Z dokumentów wynika, że 48% członków należało do SS, a kolejne 17% do SD (organ wywiadu, kontrwywiadu i bezpieczeństwa SS) oraz gestapo.
Obecny szef BKA uznał, że najwyższy czas,
aby cała prawda o przeszłości urzędu ujrzała światło dzienne. Potwierdził, że większość
ówczesnych policjantów, którzy zostali zatrudnieni w urzędzie kryminalnym była nazistami. W stosunku do żadnego z nich nigdy nie wyciągnięto najmniejszych konsekwencji. Wszyscy oni bez żadnych kłopotów doczekali w spokoju wysokich emerytur.
Jörg Ziercke stwierdził, że żałuje, iż prawda o przeszłości urzędu została zbadana tak
późno. Przyznał, że należy ujawnić i wyja-
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śnić przeszłość BKA, gdyż w przeciwnym
wypadku będą narastać podejrzenia, iż niemiecka policja w dalszym ciągu skłania się
niebezpiecznie ku skrajnej prawicy i sprzyja neonazistom.

Denazyﬁkacja nie udała się

T

worzenie struktur państwowych w obu
częściach podzielonych Niemiec nie było
łatwe. Przeprowadzana przez Amerykanów
denazyﬁkacja i rosyjskie “prostowanie” Niemców w ramach NRD budziły sprzeciw dużej
części obywateli nowych państw. Dodatkowo
okazało się, że nie ma fachowców nie związanych z NSDAP, czy innymi hitlerowskimi
formacjami. Gubernator amerykańskiej strefy okupacyjnej L.Clay mówił: „Naszym głównym problemem administracyjnym było znalezienie wystarczająco kompetentnych [w danych zawodach] Niemców, niezwiązanych czy
niepracujących w przeszłości dla nazistowskiego reżimu (...). Zbyt często odnosiliśmy wrażenie, iż jedynymi ludźmi z kwaliﬁkacjami (...) są
urzędnicy służby cywilnej (...), z których wielu nie tylko nominalnie - wedle naszych standardów - brało udział w działaniach partii nazistowskiej”. 8. maja 1945 roku, gdy w Europie skończyła się wojna, w Niemczech mieszkało ponad 8 mln nazistów. Bez nich wznowienie pracy administracji cywilnej, służby zdrowia, odbudowa miasta czy tworzenie przedsiębiorstw nie byłoby możliwe. Gdy, wraz z nastaniem zimnej wojny, alianci zrezygnowali
z przeprowadzenia pełnej denazyﬁkacji, zdawano już sobie sprawę, że przyniosła one nader skromne rezultaty. W Bawarii w 1951 roku
byli naziści stanowili 94% sędziów i prokuratorów, 77% pracowników lokalnego Ministerstwa Finansów i 60% urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Rolnictwa. Podobnie było z przemysłowcami. Friedricha Flicka, skazanego za zbrodnie wojenne
w 1947 roku, uwolniono z więzienia trzy lata
później. Zaraz potem odzyskał dawną pozy-

cję, jako główny udziałowiec koncernu Daimler-Benz. Szybko wypuszczono wszystkie ważniejsze osoby pracujące dla potężnych, obciążonych współpracą z nazistami, grup przemysłowych IG Farben i Krupp. Już przed 1952 r.
niemiecka ﬁlia Ford Motor Company, przywróciła cały skład wyższej kadry kierowniczej
z lat panowania nazizmu.

Podobnie było ze STASI

D

enazyﬁkacja po rosyjsku nie była tak
“miękka” jak amerykańska. Sowieci
główny nacisk położyli na zbiorowe ukaranie nazistów i całkowite wyeliminowanie nazizmu z wszelkich dziedzin życia społecznego. Koncentrowano się na aresztowaniach i
pozbawianiu majątku czy praw przedsiębiorców, splamionych współpracą z hitlerowcami urzędników czy nauczycieli. W okupowanych Niemczech Wschodnich komuniści byli słabi. Fakt, że przyszli wraz z Armią
Czerwoną powodował, że nie mogli liczyć na
sympatię wyborców. Ich jedyną szansą - poza
użyciem siły i oszustwem wyborczym - było
odwołanie się do własnego interesu zdominowanej przez nich ludności. Komuniści z
NRD zaoferowali swoje usługi milionom
byłych nazistów. Okazało się, że dawni naziści jako członkowie partii komunistycznej,
urzędnicy lokalnych administracji, policjanci
i informatorzy wyjątkowo sprawnie potraﬁli dostosować się do wymagań komunistycznego państwa. NRD-owska służba bezpieczeństwa STASI przejęła nie tylko funkcję i
praktyki gestapo czy SS, ale i wiele tysięcy
ich pracowników oraz tajnych informatorów.
Aresztowań politycznych oﬁar wschodniego
reżimu - często oskarżanych o „zbrodnie nazistowskie” - dokonywali policjanci eks-naziści. Procesy prowadzili sędziowie z przeszłością nazistowską. Skazanych w więzieniach
pilnowali niedawni naziści, ci sami, którzy
przedtem pełnili funkcje strażników w więzieniach i obozach koncentracyjnych. 
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Das westdeutsche Bundeskriminalamt und die
ostdeutsche STASI wurden von den Nazis aufgebaut
 Waldemar Gruna

D

er Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) Jörg Ziercke berief ein spezielles Gremium zur
Untersuchung der Vergangenheit
dieser Behörde – es handelt sich im besonderen um die 50er, 60er und 70er Jahre. Unterlagen belegen, dass bei der westdeutschen Kriminalpolizei in dieser Zeit zahlreiche Beamte
tätig waren, denen Beziehungen zum Nazi-Regime nachgesagt wurden. Das BKA wurde am
8. März 1951 gegründet. In den Anfangsjahren waren von 47 hohen Beamten 33 Mitglieder der NSDAP gewesen. Alle in den 50er Jahren beim BKA angestellten höheren Beamten
waren vormals Mitglieder der NSDAP. Darunter war der ehemalige Präsident des BKA
Paul Dickopf, der im Zweiten Weltkrieg ähnlich wie weitere leitende Beamte wie Rolf Holle, oder Bernhard Niggemeyer Agenten der geheimen SS-Polizei oder hohe SS-Funktionäre
gewesen sind. Der Polizeichef von Rheinland-Pfalz Wilhelm Hauser war während des Krieges Obersturmführer und war für Massaker in
Weißrussland verantwortlich. Nicht viel besser sah es im neu entstandenen diplomatischen
Korps aus. Aus Unterlagen geht hervor, dass
48% der Beamten bei der SS und weitere 17%
bei der SD oder der Gestapo waren. Der heutige BKA-Präsident meinte, es wäre höchste
Zeit, dass die ganze Wahrheit über das BKA
ans Tageslicht kommt. Er konnte bestätigen,
dass die Mehrzahl der damaligen Polizisten
des BKA ehemalige Nazis waren. Keiner von
ihnen hat jemals irgendwelche Konsequenzen
tragen müssen. Alle haben sich in aller Ruhe
hohe Renten erarbeiten können. Jörg Ziercke
bedauerte, dass die Wahrheit über die Vergangenheit des Amtes erst so spät untersucht wurde. Er meint, die Vergangenheit des BKA müsse oﬀengelegt und geklärt werden, um Vermutungen entgegen zu treten, das BKA würde weiterhin zur extremen Rechten tendieren und
Neonazis unterstützen.
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Missglückte Entnaziﬁzierung

D

ie Bildung neuer staatlicher Strukturen war in beiden Teilen des geteilten
Deutschland nicht einfach. Die Entnaziﬁzierung durch die Amerikaner und die russische „Bekehrung“ der Deutschen in der
DDR stieß auf breite Ablehnung in der Bevölkerung beider Staaten. Es stellte sich zusätzlich heraus, dass es an Fachkräften mangelt, die nicht mit der NSDAP oder anderen
Nazi-Organisationen in Verbindung gestanden hätten. Der Gouverneur der amerikanischen Besatzungszone L. Clay sagte: „Unser
administratives Hauptproblem war es, genügend deutsche Mitarbeiter mit entsprechenden beruﬂichen Kompetenzen zu ﬁnden, die in der Vergangenheit nicht mit dem
Nazi-Regime kooperiert hätten. (...) War hatten allzu oft das Gefühl, dass die einzigen
qualiﬁzierten Mitarbeiter (...) zivile Beamte sind, von denen zahlreiche nach unseren
Standards nicht nur nominell an Parteiaktivitäten der NSDAP teilgenommen haben“.
Als der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 in
Europa zu Ende war, lebten in Deutschland
über 8 Mio. Nazis. Die Wiederaufnahme der
zivilen Verwaltung und des Gesundheitswesens oder der Wiederaufbau der Städte und
Fabriken wäre ohne sie nicht möglich gewesen. Als der Kalte Krieg begann, haben die
Alliierten das Vorhaben einer vollständigen
Entnaziﬁzierung aufgegeben, man war sich
bereits der Tatsache bewusst, dass sie nur
mäßige Erfolge gebracht hätte. 1951 waren
in Bayern 94% aller Richter und Staatsanwälte, 77% aller Beamter des Finanzministeriums und 60% aller Beamter des Landwirtschaftsministeriums ehemalige Nazis. Ähnlich verhielt es sich mit Industriellen. Friedrich Flick, der 1947 für Kriegsverbrechen
verurteilt wurde, entließ man nach drei Jahren aus der Haft. Kurz darauf erlangte er seine alte Position als Hauptaktionär der Daimler-Benz AG. Die wichtigsten Verantwortungsträger der mächtigen und durch Nazi-Kooperation belasteten Unternehmensgrup-

pen wie IG Farben oder Krupp wurden rasch
in die Freiheit entlassen. Bereits vor 1952 hat
die deutsche Filiale der Ford Motor Company die gesamte höhere Leitungsebene aus
der Nazi-Zeit wieder eingestellt.

Ähnlich verhielt es sich
mit der STASI

D

ie russische Variante der Entnaziﬁzierung war nicht so „weich“, wie die amerikanische. Die Sowjets haben viel Wert auf
eine kollektive Bestrafung der Nazis und eine
vollständige Eliminierung des Nationalsozialismus aus sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gelegt. Man konzentrierte sich auf Verhaftungen und beschlagnahmte Vermögen von Unternehmern, Beamten oder Lehrern, die mit dem Nazi-Regime kooperiert hatten. Im besetzten Ostdeutschland waren die Kommunisten ziemlich schwach. Die Tatsache, dass sie mit der
Roten Armee angerückt waren, weckte keine
großen Sympathien bei den Wählern. Ihre
einzige Chance - abgesehen von Gewalt und
Wahlmanipulationen – war es, sich auf die
Interessen der von ihnen ohnehin dominierten Bevölkerung zu berufen. Die DDR-Kommunisten boten ihre Dienste Millionen ehemaliger Nazis an. Es stellte sich heraus, dass
sich die ehemaligen Nazis als Mitglieder der
kommunistischen Partei, als Kommunalbeamte, Polizisten oder Informanten hervorragend an die Anforderungen des kommunistischen Staates anpassen konnten. Die STASI
hat nicht nur die Aufgaben und Praktiken der
Gestapo oder der SS, sondern auch Tausende ehemaliger Mitarbeiter und Informanten
übernommen. Politische Gegner des kommunistischen Regimes - häuﬁg wegen Nazi-Verbrechen angeklagt – wurden von ehemaligen Nazis verhaftet. Die Prozesse wurden von Richtern mit Nazi-Vergangenheit
geführt. Die Verurteilten wurden von ehemaligen Nazis bewacht – denselben, die früher
als Wachen in Gefängnissen oder Konzentrationslagern tätig waren. 
REGION 6/2007
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SPA
Pojęcie spa zostało wylansowane w Ameryce,
z myślą o stworzeniu luksusowych miejsc
odnowy i relaksu. Inspirację stanowiły kąpiele
integracyjne hippisów.
 Beata Steć

S

pa w czasach nowożytnych wiąże się
z popularyzacją wodolecznictwa oraz
modą na uzdrowiska, którą zapoczątkowało w XIV wieku belgijskie miasto o nazwie Spa, słynące z leczniczych źródeł. W 1991 r. pojęcie to zostało wylansowane w Ameryce, z myślą o stworzeniu luksusowych miejsc odnowy biologicznej i relaksu. Podobno inspirację stanowiły kąpiele integracyjne hippisów w latach 70.

Dochodowy biznes

O

becnie jest to jeden z najbardziej popularnych sposobów spędzania wolnego czasu w USA. Jak podaje Rzeczpospolita branża spa jest trzecim gigantem w Stanach Zjednoczonych, obok przemysłu samochodowego i spożywczego. Jest to także najbardziej kapitałochłonny, ale i najbardziej
dochodowy segment hotelarstwa. Specjaliści szacują, że rynek sanatoryjny w Europie
Środkowej będzie zdominowany przez komercyjne usługi spa. W Polsce, według różnych źródeł działa ok. 100 takich obiektów.
Oferta salonów spa skierowana jest do ludzi
zamożnych, gotowych zapłacić za weekend z
zabiegami od 900-2000 zł.

Spa & wellness

S

pa czyli zdrowie poprzez wodę pojawia
się coraz częściej w towarzystwie pojęcia
wellness, które stworzył w 1959 roku dr Halbert Dunn. Jest to popularny na świecie trend
zalecający dążenie do równowagi pomiędzy
zdrowiem ﬁzycznym i psychicznym. Jednak
w odróżnieniu od spa nurt ten jest bardziej
złożony i opiera się na kilku aspektach: emocjonalnych, intelektualnych, towarzyskich,
psychicznych i ﬁzycznych. W praktyce wellness obejmuje takie elementy jak zdrowe
odżywianie, utrzymywanie dobrej kondy34
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cji ﬁzycznej, dbałość o relacje międzyludzkie i stan emocjonalny, umiejętność relaksu
i zwalczania stresu, świadome oddychanie
(hotelespa.quovadis.com).

Spa nad Wisłą

M

oda ta przywędrowała do Polski w latach 90. wraz z ośrodkami odnowy biologicznej, wzorowanymi na obiekty funkcjonujące już w Europie Zachodniej. I tak w pobliżu miejsca zamieszkania czy pracy możemy skorzystać z day spa, które oferują nam
usługi upiększające, relaksujące i zdrowotne. Właściciele salonów zapewniają, że jest
to doskonały sposób na odpoczynek i pielęgnację urody dla ludzi bardzo zajętych. Osoby spragnione kontaktu z naturą mogą oddawać się zabiegom w malowniczych okolicach
poza miastem w hotelach spa. Renomą cieszy się Hotel Dr Ireny Eris na Wzgórzach
Dylewskich na Mazurach, gdzie oprócz kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała, masaży, zabiegów wodnych i po-

rad dermatologa, można miło spędzić czas
na świeżym powietrzu. Spa lecznicze oferują zabiegi relaksacyjne w połączeniu z profesjonalną opieką medyczną. Specjalizują się
w usługach rehabilitacyjnych takich jak ﬁzykoterapia, laseroterapia czy elektrolecznictwo. Natomiast kąpiel w wodach mineralnych, gorących źródłach jest domeną uzdrowisk spa. W trosce o stan ducha i ciała wychodzą nam na przeciw gastro spa, zalecając
zdrowe odżywianie i prawidłową dietę. Proponują one szereg zasad żywienia i przepisów na zdrowie.

Spa dla paznokci

P

rzyszłość spa zapowiada się obiecująco.
Pojawiły się hair spa, relaksujące włosy i
głowę, a także nail spa dla paznokci. Na świecie powstają spa antynikotynowe czy po traumach, bazujące na bogatym programie działań psychologicznych. Być może i u nas już
niebawem tego rodzaju obiekty będą cieszyły się powodzeniem. 

Zabiegi w ramach spa
• Aromaterapia: opiera się na terapii zapachem poprzez inhalacje, a także masaże, okłady i kąpiele. Tego rodzaju zabiegi bazują na dobroczynnych właściwościach olejków eterycznych: przeciwzapalnych, rozkurczających, bakteriobójczych, rozgrzewających.
• Helioterapia(Światłoterapia): polega na wykorzystaniu promieniowania o różnej długości fali
(światło podczerwone, widzialne i ultraﬁoletowe). Promieniowane podczerwone ma zastosowanie w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych i reumatycznych.Ultraﬁoletowe sprawdza się w
leczeniu chorób laryngologicznych i oskrzeli.
• Fizykoterapia: wykorzystuje się w niej prąd elektryczny, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki,
pole magnetyczne, natryski i kąpiele.
• Hydroterapia: polegająca na zastosowaniu wody o różnej temperaturze i pod różnym ciśnieniem.
• Jacuzzi: Podczas masażu wodnego i wodno-powietrznego strumienie wody wydobywające się
przez specjalne dysze w ściankach wanny oddziałują bezpośrednio na ciało. Powietrze powoduje
zwiększenie ciśnienia strumienia wody co wpływa na dotlenienie skóry.
• Kapsuła spa: wykonuje się w niej kompleksowe zabiegi odnowy biologicznej. Stosuje się rozmaite programy kosmetyczne złożone z: sauny parowej, infrared, masażu wibracyjnego, chromoterapii, aromaterapii i muzykoterapii, prysznica Vichy, ręcznego bądź biczy szkockich.
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Der Begriﬀ SPA wurde in den USA geprägt und
bezeichnete luxuriöse Erholungseinrichtungen.
Als Inspiration dienten die Integrationsbäder
der Hippies.
 Beata Steć

A

ls Spa bezeichnet man in der heutigen Zeit bestimmte Freizeiteinrichtungen und den Trend zu Kurorten. Der Name stammt von der
belgischen Stadt Spa ab, die ab dem 16. Jh.
für ihre Heilquellen berühmt ist. 1991 wurde
der Begriﬀ in den USA bekannt und bezeichnete Entspannungseinrichtungen. Als Inspiration sollen Integrationsbäder der Hippies in den 70er Jahren gedient haben.

Ein einträgliches Geschäft

H

eutzutage ist das eine der beliebtesten
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in den
USA. Die Tageszeitung Rzeczpospolita gibt
an, dass die Freizeitbranche neben der Fahrzeug- und der Lebensmittelindustrie zu den
drei größten Wirtschaftszweigen der USA
gehört. Auch ist es ein sehr Kapitalintensiver
aber auch sehr einträglicher Bereich des Hotelwesens. Experten schätzen, dass der Sanatorien-Markt in Mitteleuropa bald schon von
Spa-Dienstleistungen dominiert sein wird.
In Polen gibt es nach verschiedenen Schätzungen ca. 100 derartige Einrichtungen. Das
Spa-Angebot richtet sich an Wohlhabende,
die bereit sind 900-2000 zł pro Wochenende inkl. Behandlungen auszugeben.

Spa & Wellness

S

pa – Gesund durch Wasser – wird immer häuﬁger im Zusammenhang mit
dem Begriﬀ Wellness verwendet, der 1959
von Halbert Dunn geprägt wurde. Wellness
ist ein weltweit verbreiteter Trend zur Wiederherstellung des physischen und psychischen Gleichgewichts. Doch anders als das
Spa ist der Wellness-Bereich komplexer und
stützt sich auf mehreren Aspekten: emotionalen, intellektuellen, gesellschaftlichen,
psychischen und physischen. In der Praxis
umfasst das Wellness Elemente wie gesun-
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de Ernährung, Fitness, gute zwischenmenschliche Beziehungen, emotionaler Zustand,
Entspannungsfähigkeiten, bewusstes Atmen
(hotelspa.quovadis.com).

Spa an der Weichsel

D

er Trend kam in den 90er Jahren nach
Polen, als ähnliche Einrichtungen nach
westeuropäischem Muster entstanden. So
kann man heute Day-Spa Angebote in der
Nähe seines Wohnortes oder Arbeitsplatzes
nutzen. Salon-Inhaber versichern, dass das
ein hervorragendes Angebot zur Entspannung für sehr beschäftigte Menschen ist.
Menschen, die sich nach Kontakt mit der Natur sehnen, können die Angebote zahlreicher
Spa-Hotels außerhalb der Stadtgrenzen in
Anspruch nehmen. Großer Beliebtheit erfreut sich das Hotel von Dr. Irena Eris in den
Masuren, wo man neben komplexen Schönheitskuren für Gesicht und Körper, Massagen, Wasserbehandlungen und dermatologischen Beratungen auch angenehm seine Zeit

an der frischen Luft verbringen kann. Medizinische Spas bieten Entspannung in Verbindung mit professioneller medizinischer Betreuung. Sie spezialisieren sich in Rehabilitationen wie Physiotherapie, Laser-Therapie
oder Elektro-Behandlungen. Bäder in Mineralquellen hingegen, bieten Spa-Kurzentren.
Für die richtige Ernährung und die richtige
Diät sorgen Gasto-Spas. Się bieten Ernährungs- und Gesundheitstipps.

Spa für die Fingernägel

D

ie Zukunft der Spa-Branche sieht verheißungsvoll aus. Es gibt bereits Hair-Spa für die Haare aber auch Nail-Spa für
die Fingernägel. Die Salons richten auch besondere Angebote an Jugendliche. Weltweit gibt es Spa-Einrichtungen für Raucher oder
für Trauma-Opfer mit umfassenden psychologischen Unterstützungsprogrammen. Vielleicht
werden sich solche Einrichtungen bald auch in
Polen größerer Beliebtheit erfreuen. 

Spa-Behandlungen:
• Aromatherapie: Geruchstherapie durch Inhalationen aber auch Massagen, Wickel und Bäder.
Die Therapie beruht auf der wohltuenden Wirkung von ätherischen Ölen und wirkt entzündungshemmend, entspannend, antibakteriell und aufwärmend
• Lichttherapie: beruht auf der Verwendung von Strahlung mit verschiedenen Wellenlängen (Infrarot, sichtbares Licht und Ultraviolett). Infrarotstrahlen werden bei der Behandlung von chronischen Entzündungen und Rheumatismus angewendet. Ultraviolettes Licht hingegen ﬁndet Anwendung bei der Behandlung von HNO-Beschwerden.
• Physiotherapie: zur Anwendung kommen elektrische Spannung, Wärme, Kälte, Licht, Ultraschall, Magnetfelder, Duschen und Bäder.
• Wassertherapie: beruht auf der Anwendung von Wasser mit unterschiedlichen Temperaturen
und unterschiedlichem Druck.
• Jacuzzi: Bei der Wasser und Luft-Wasser-Massage werden Wasser und Luft durch spezielle Düsen
an der Wanneninnenseite direkt auf den Körper geblasen. Die Luft verstärkt den Wasserdruck
und ermöglicht eine bessere Sauerstoﬀversorgung der Haut
• Spa-Kapsel: darin werden komplexe Schönheitskuren angeboten. Es kommen diverse kosmetische Programme zu Anwendung wie z.B.: Dampfbad, Infrarot, Vibrationsmassage, Chromtherapie, Aromatherapie, Musiktherapie, Vichy-Duschen oder schottische Massagen.
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SUPLEMENTY z GŁOWĄ
Niedobór lub nadmiar określonych
substancji odżywczych może wpłynąć
na zwiększenie zapadalności na wiele
chorób, w tym cywilizacyjnych.

Z

godnie z Polami Lalonda największy wpływ na nasze zdrowie ma
styl życia jaki prowadzimy (patrz
wykres). W wielu przypadkach nasze samopoczucie, witalność czy stan zdrowia zależą od nas samych. Z pewnością jest
to bardzo pocieszające stwierdzenie. Jeśli odżywiamy się zdrowo, regularnie ćwiczymy i
unikamy stresu to likwidujemy czynniki ryzyka wielu chorób.

Niedobór i nadmiar są groźne

A

co nas czeka, gdy przestaniemy dbać o
prawidłowy sposób odżywiania? Niedobór lub nadmiar określonych substancji odżywczych może niestety wpłynąć na zwiększenie zapadalności na wiele chorób, w tym
cywilizacyjnych.
Mówiąc o niedoborze składników pokarmowych należy mieć na myśli:
• zależną wyłącznie od nas niedostateczną
ich podaż z posiłkami i napojami,
• związane z chorobami nieprawidłowe
wchłanianie w przewodzie pokarmowym,
• lub zwiększone wydalanie z
organizmu.

STYL ŻYCIA
dieta, aktywność ﬁzyczna - sposób rekreacji, zatrudnienie, czynniki ryzyka
zdrowotnego, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
genetyka, cechy wrodzone, dojrzewanie, starzenie się i złożona regulacja wewnętrzna
CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
socjalne, ﬁzyczne, psychiczne
OPIEKA ZDROWOTNA
prewencja, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja

Jeżeli dostarczamy organizmowi niewystarczające ilości witamin, składników mineralnych czy innych substancji, możemy się
wspomóc suplementami diety. Należy mieć
jednak na uwadze to, że nie zastąpią one odpowiedniej i urozmaiconej diety! Mówią o
tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, a także odpowiednie przepisy krajowe. Nie są one również lekami! Nie
mają właściwości leczniczych, a wyłącznie proﬁlaktyczne w niedoborach. Mimo
wszystko ich stosowanie powinno być ustalone z lekarzem.

Jakie i jak przyjmować?

J

eśli chcemy przyjmować suplementy diety, powinniśmy robić to rozsądnie. Automatycznym łykaniem tabletek możemy sobie nawet zaszkodzić. Dlatego czytajmy etykiety i stosujmy się do zaleceń! Przedawkowanie jest niebezpieczne w przypadku wit.
A i D występujących np. w tranie. Natomiast
bezpieczną formą wit. A jest beta-karoten,
zawarty w wielu warzywach i owocach (najwięcej w marchwi). Tę i inne witaminy antyoksydacyjne – C i E – najlepiej uzupełniać
zimą i wczesną wiosną. Wtedy, gdy nasz jadłospis jest ubogi w świeże warzywa, owoce i oleje. Niektóre składniki mineralne lepiej
wchłaniają się w obecności określonych witamin. Dlatego połączenie preparatu magne-
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zu z wit. B6 lub żelaza z wit. C jest mile widziane. Pierwszy suplement lekarze zalecają
przy problemach z sercem, drugi – kłopotach
w układzie krwionośnym. Jeśli mamy problemy związane z przewodem pokarmowym
warto wprowadzić do diety produkty probiotyczne (zawierające odpowiednią ilość bakterii sprzyjających zdrowiu) oraz artykuły zbożowe z grubego przemiału (bogate w ważny
błonnik). Ostatecznie i w tym wypadku możemy sięgnąć po tabletki suplementacyjne z
bakteriami probiotycznymi i błonnikiem.

Tabletki lub produkty spożywcze

S

tosowanie suplementów diety jest dobrowolne. Jeśli nie chcemy ich przyjmować, a uważamy, że brakuje nam określonych
substancji odżywczych, możemy sięgnąć po
produkty spożywcze wzbogacane minerałami i witaminami. Jednak miejmy cały czas na
uwadze możliwość przedawkowania. Ostatecznie konieczne jest podawanie wit. D3
niemowlętom i małym dzieciom, w celu zapobiegania krzywicy. Natomiast witaminą, o
której obowiązkowo powinny pamiętać kobiety mogące zajść w ciążę, jest kwas foliowy.
Powinien być przyjmowany codziennie, aby
zmniejszyć ryzyko ciężkich, a nawet śmiertelnych wad cewy nerwowej u nowonarodzonego dziecka.
Autor: Ewa Ehmke vel Emczyńska
www.region24.info | www.region.com.pl

GESUNDHEIT

ZUSÄTZE mit KÖPFCHEN
Der Mangel oder ein Überangebot bestimmter Nahrungsmittelsubstanzen
kann die Gefahr zivilisatorischer Krankheiten erhöhen.

E

ntsprechend der Lalond-Graﬁk hat
unser Lebensstil den größten Einﬂuss auf unsere Gesundheit. In
zahlreichen Fällen hängen unser
Wohlbeﬁnden, unsere Lebenskraft oder
unsere Gesundheit von uns selbst ab. Dies
ist sicherlich eine beruhigende Feststellung.
Wenn wir uns gesund ernähren, regelmäßig
Sport treiben und Stress vermeiden dann reduzieren wir die Risikofaktoren zahlreicher
Krankheiten.

Mangel und Überﬂuss
sind gefährlich

W

as haben wir zu erwarten, wenn wir
uns nicht um eine gesunde Ernährung kümmern? Der Mangel oder der Überﬂuss bestimmter Nahrungsmittelsubstanzen kann das Risiko zahlreicher Krankheiten
vergrößern.
Der Mangel an Nährstoﬀen bedeutet:
• Eine einzig von uns abhängige mangelhafte Zufuhr bestimmter Nahrungsmittel,
• Eine krankheitsbedingte mangelhafte Aufnahme bestimmter Stoﬀe durch den Verdauungstrakt,
• Eine übermäßige Ausscheidung bestimmter Stoﬀe.
Wenn wir unserem Organismus ungenügende Mengen an Vitaminen, Mineralstoﬀen
oder anderen Substanzen zuführen, können wir das durch Diätzusatzstoﬀe ergänzen. Man sollte jedoch bedenken, dass diese
eine richtige und vielseitige Diät nicht ersetzen werden können! Das erwähnen Verordnungen des EU-Parlaments aber auch entsprechende polnische Vorschriften. Die Zusatzstoﬀe sind keine Medikamente! Sie haben keine heilenden Eigenschaften und dienen einzig zur Prophylaxe gegen Mangelerscheinungen. Trotzdem sollte die Einnahme
mit einem Arzt konsultiert werden.

www.region24.info | www.region.com.pl

STIL DES LEBENS
Aktivitäten, Arbeit, Relax
BILOGISCHE FAKTOREN
Genetik, angeborene Eigenschaften,
Aufwachsen, das Altern, komplexe innere Regulierungssysteme
UMWELTFAKTOREN
Soziale, physische und psychische
Faktoren
GESUNDHEITSSYSTEM
Vorbeugung, Gesundheitsförderung,
Heilung und Rehabilitation

Welche Stoﬀe sollte man
wie einnehmen?

W

enn wir Diätzusatzstoﬀe einnehmen
möchten, sollten wir das mit Verstand
tun. Mit einer automatischen Tabletteneinnahme könnten wir uns nur Schaden zufügen. Daher sollten man dringend die Beipackzettel lesen und die Anweisungen befolgen! Eine Überdosis ist im Fall der Vitamine A und D gefährlich, die z. B. im Tran
vorkommen. Eine sichere Form des Vitamin A hingegen ist das Beta-Karotin, das
im Gemüse und Obst enthalten ist (am meisten in Karotten). Dieses und andere Antioxydations-Vitamine – C und E – sollte man
an besten im Winter und im Frühling ergänzend einnehmen, wenn unser Menü wenig frisches Obst und Gemüse enthält. Einige Mineralstoﬀe werden besser mit bestimmten Vitaminen aufgenommen. Deswegen
wird empfohlen, Magnesium mit Vitamin
B6 und Eisen mit Vitamin C einzunehmen.
Den ersten Zusatzstoﬀ empfehlen Ärzte bei
Herzproblemen, den zweiten bei Kreislaufbeschwerden. Wenn wir Probleme mit dem
Verdauungstrakt haben sollte man probiotische Produkte (mit entsprechenden gesun-

dheitsfördernden Bakterien) und grobes Getreide (reich an Ballaststoﬀen) in den Speiseplan aufnehmen. In diesem Fall kann man
auch auf Zusatzstoﬀ-Tabletten zurückgreifen, die probiotische Bakterien und Ballaststoﬀe enthalten.

Tabletten oder Nahrungsmittel

D

ie Verwendung von Diätzusatzstoﬀen
erfolgt freiwillig. Wenn wir diese nicht
einnehmen wollen, aber meinen, uns würden
bestimmte Nahrungssubstanzen fehlen, können wir auch zu Lebensmitteln greifen, die
mit Mineralstoﬀen und Vitaminen angereichert wurden. Doch lassen wir niemals die
Gefahr der Überdosierung aus den Augen.
Es ist notwendig, Säuglingen und
Kleinkindern Vitamin D3 zu
verabreichen, um Knochenmissbildungen zu vermeiden.
Schwangere hingegen sollten auf
jeden Fall Folsäure einnehmen.
Die Einnahme sollte täglich erfolgen, um das Risiko schwerer und
sogar tödlicher Missbildungen des
Neugeborenen zu verringern.
Autorin: Ewa Ehmke
vel Emczyńska
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ZDROWIE

AKTYWNE
9 miesięcy
42 kilometry ma do przejścia
każda przyszła mama,
dlaczego właśnie tyle?
Ponieważ wydatek
energetyczny porodu
porównywany jest do
przejścia maratonu.

 Beata Steć

J

est to spory wysiłek dla organizmu, do
którego warto się zawczasu przygotować. W jaki sposób? Proponujemy ćwiczenia. Badania naukowe wykazały, że
wydolność oddechowa i ﬁzyczna kobiety w
ciąży nie odbiega od normy, a nawet w
okresie między 25 a 32 tygodniem
wydolność ﬁzyczna jest większa niż
zwykle. Organizm kobiety szybko
adoptuje się do nowych warunków
związanych z rozwojem dziecka i
przysposabia do większego wysiłku ﬁzycznego. Jednak kolejne etapy ciąży wiążą się z przyrostem masy ciała, a co za tym
idzie wydatek energetyczny organizmu jest większy podczas wysiłku niż normalnie, szybciej męczą
się mięśnie. Dla poprawienia kon-

do podjęcia aktywności? Ćwiczenia ﬁzyczne, najlepiej pod okiem fachowego instruktora wzmacniają kręgosłup przez co pomagają
uniknąć bólu pleców, wspomagają przemianę
materii, zapobiegają otyłości, powstawaniu
obrzęków i żylaków, niwelują także wahania
nastrojów, poprawiają krążenie krwi. Kobieta
ćwicząca lepiej znosi wysiłek ﬁzyczny podczas ciąży i samego porodu i szybciej odzyskuje sprawność ﬁzyczną i równowagę psychiczną po porodzie. Stwierdzono pozytywny wpływ gimnastyki na stan noworodka i
laktację u jego mamy.

Kto ćwiczyć nie powinien?

P

odjęcie decyzji o uprawianiu sportu w
czasie ciąży powinna poprzedzić konsultacja u lekarza ginekologa-położnika. To
on stwierdzi, czy ciąża przebiega prawidłowo i czy nie ma przeciwwskazań do uprawiania aktywności ﬁzycznej. Ćwiczenia nie
są wskazane dla kobiet, u których występują: krwawienia w ciąży, niewydolność szyjkowo – ciśnieniowa, ciężkie postacie gestozy ciążowej, nadciśnienie, cukrzyca, zaawansowana niedokrwistość, zapalenie nerek, ciąża mnoga i infekcje.

N

ie zaleca się uprawiania sportów, które narażają nas na wstrząsy, uderzenia bądź upadek i zranienia. Do ryzykownych dyscyplin sportowych należą m.in.: jazda konna, tenis, jazda na nartach, wspinaczka górska, surﬁng, nurkowanie, żeglarstwo,
sporty motorowe i sporty walki.

Gimnastyka w klubie ﬁtness

W

achlarz ofert na rynku jest szeroki, świadome macierzyństwo, któremu towarzyszy dbałość o formę i zdrowie jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Kluby ﬁtness wychodzą
na przeciw potrzebom klientów
i proponują różne formy aktywności ruchowej. Katarzyna Sempolska, autorka programu skierowanego do kobiet w ciąży „Aktywne
9 miesięcy” proponuje : Body Ball – ćwiczenia z dużą piłką, Pilates, elementy yogi, trening oddechowy i relaksacje. Zajęcia, które
prowadzi trwają 50 minut. Zachęca kobiety
ciężarne, żeby ćwiczyły co najmniej 2 razy w
tygodniu. Niektóre pojawiają się częściej. 

Jakie sporty są wskazane?

W
dycji mięśni i układu kostnego dla dobrego samopoczucia - ćwiczenia w ciąży są
zalecane przez lekarzy. Dbałość o dobrą formę to nie jedyny motyw, którym kierują się kobiety w ciąży. Co jeszcze
skłania je

skazane jest ćwiczyć codziennie aż do
ósmego miesiąca ciąży, o ile lekarz prowadzący uzna, że nie ma ku temu
żadnych przeciwwskazań.
W dziewiątym miesiącu
gimnastykę należy ograniczyć. Szczególnie zalecany jest ruch na świeżym powietrzu: spacery, wędrówki pisze, czasami jazda na rowerze, ale nie we wszystkich
przypadkach, gimnastyka i pływanie. Biegi dopuszczalne są tylko wtedy, jeśli kobieta trenowała je przed zajściem w ciążę.
foto: Sławek Chelis
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GESUNDHEIT

AKTIVE
9 Monate
42 Kilometer weit m
müüsste jede werdende
Mutter laufen. Warum gerade soviel?
Weil der Energieverbrauch bei der Geburt
ungefäähr derselben Menge entspricht, die
ungef
man wä
während eines Marathons verbraucht.

 Beata Steć

D

ie Geburt ist eine große Anstrengung für den Körper und man
sollte sich rechtzeitig darauf vorbereiten. Wie? Wir schlagen regelmäßiges Training vor. Wissenschaftliche
Untersuchungen haben ergeben, dass die
physische Kondition einer schwangeren Frau nicht von der Norm abweicht, die physische Leistungsfähigkeit ist zwischen der 25 und 33
Schwangerschaftswoche
sogar
größer als sonst. Der Organismus
einer Frau passt sich sehr schnell
an die neuen Bedingungen an, die in
Folge des Wachstums des Babys eintreten, insbesondere an die größeren physischen Anforderungen. Doch im weiteren
Schwangerschaftsverlauf nehmen die Körpermasse zu, damit ist auch der Energieaufwand bei anstrengenden Tätigkeiten des
Körpers größer und die Muskeln ermüden
schneller. Um die Leistungsfähigkeit der
Muskeln und des Knochengerüstes zu steigern sowie das allgemeine Wohlbeﬁnden zu
verbessern, empfehlen Ärzte spezielle Gymnastik während der Schwangerschaft. Eine
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aktive Frau erträgt die physische Anstrengung während der Schwangerschaft und der
Geburt selbst viel besser und ﬁndet danach
erheblich schneller zur ursprünglichen Form
zurück. Es konnte eindeutig ein positiver
Einﬂuss der Gymnastik auf die Gesundheit
des Neugeborenen und auf die Milchbildung
der Mutter festgestellt werden.

Wer nicht trainieren sollte?

D

ie Entscheidung zum Sport während der
Schwangerschaft sollte mit einem Frauenarzt bzw. Geburtshelfer konsultiert werden.
Er wird feststellen können, ob die Schwangerschaft normal verläuft und ob nichts gegen sportliche Betätigung spricht. Sportliche
Übungen sind nicht zu empfehlen für Frauen mit: Blutungen während der Schwangerschaft, Mutterhalsinsuﬃzienz, schweren Fällen von Schwangerschaftsgastrose, Bluthochdruck, Diabetes, fortgeschrittener Blutarmut,
Nierenentzündungen, Mehrfachschwangerschaften und Infektionen.

Empfohlene Sportarten

S

ollte man täglich bis zum 8 Schwangerschaftsmonat üben. Im 9 Monat sollte man die Gymnastik einschränken. Besonders empfehlenswert ist Bewegung an
der frischen Luft: Spaziergänge, Wanderungen, manchmal Fahrradfahren
aber nicht in allen Fällen, Gymnastik und Schwimmen. Joggen
ist nur dann empfehlenswert,
wenn die Frau bereits vor der
Schwangerschaft joggte. Man
sollte keine Sportarten ausüben, die uns Erschütterungen, Schlägen oder der Gefahr zu fallen oder
sich anders zu verletzen aussetzen würden.
Riskante Sportarten sind u. a.: Reiten, Ten-

nis, Skifahren, Bergsteigen, Surfen, Tauchen,
Segeln, Motorsport und Kampfsport.

Gymnastik im Fitnessclub

D

ie Angebotspalette ist umfangreich, bewusstes Erleben der Schwangerschaft
und wachsende Sorge um die eigene Figur
und Gesundheit sind immer häuﬁger zu beobachten. Die Fitnessstudios
versuchen die Nachfrage
zu befriedigen und bieten verschiedene Formen der sportlichen Betätigung
an.Katarzyna
Sempolska, Autorin des
Schwangerenprogramms
„Aktive 9 Monate” empﬁehlt: Body Ball – Übungen mit einem großen Ball,
Pilates,
Yogaelemente,
Atemtraining und Entspannungsübungen.
Die Übungseinheiten dauern 50 Minuten. Sie empﬁehlt
Schwangeren, mindestens 2 Mal in der
Woche zu üben.
Einige kommen
häuﬁger. 
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