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18-21.10.2007 w Cottebus w Niemczech odbędzie się 
II Forum Społeczne pt. Razem stwórzmy lepszy świat. Za-
praszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w dyskusji 
na tematy ekologiczne, polityczne i społeczne. 

Celem jednego z seminariów będzie szeroka dyskusja 
dotycząca ekonomii społecznej we wschodnich landach 
oraz krajach środkowej i wschodniej Europy (Polska, Cze-
chy, Rumunia, Rosja), które były do tej pory traktowane 
marginalnie. Pragniemy pokazać różne sposoby samo-
pomocy jak: pozyskiwanie węgla, prywatne inicjatywy  
w przemyśle tekstylnym i hutniczym, spółdzielnie rolni-
cze, budownictwo społeczne, stowarzyszenia sprawied-
liwego handlu, społeczne inicjatywy kredytowe i ubez-
pieczenia zdrowotne, projekty społeczne i ekologiczne 
oraz transport lokalny. Podczas warsztatów pragniemy 
odpowiedzieć na pytania: czy ekonomia solidarnościo-
wa ma w tych krajach dłuższe tradycje, jakie są konkret-
ne problemy społeczne, jakie są możliwości pomocy, czy 
samopomoc pokrywa minimum socjalne, jakie są różnice 
między alternatywnymi projektami samopomocowymi 
a działaniami administracji, czy projekty są ze sobą jakoś 
powiązane i istnieje ruch samopomocowy, działający na 
rzecz alternatywnej ekonomii lub tworzący społeczności 
alternatywne, jakie są związki między grupami samopo-
mocowymi a związkami zawodowymi, czy ruchami spo-
łecznymi? 

Program seminarium: 
Piątek 19.10.2007
900-1330 
Konferencja – Problemy społeczne i potencjalne możli-

wości ich rozwiązania w świetle ekonomii społecznej; prak-
tyczne przykłady 

1330-1430 
Przerwa 
1430-1700

Dyskusja w dwóch grupach 
Sobota 20.10.2007
900-1330 
Dyskusja na temat politycznych konkluzji forum 

Pełny program: www.sozialforum2007.de
Informacja po polsku: www.sozialforum2007.de/fix/

Initiatywa%20Forum%20Sozialny.pdf

„Czarna” 
lista – cd. 

II Forum Społeczne 
w Niemczech 

tłum. Anna Nowak

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią*) na stronie: 
odpady.eco.pl/monitoring/czarne_listy.html umieścili-
śmy listę gmin, które pomimo upływu 1,5 roku od daty 
ustawowego terminu, nadal nie posiadają regulaminów 
utrzymania czystości i porządku dostosowanych do bie-
żących przepisów. 

Ustawa z 29.7.2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 12.9.2005) 
zobowiązała rady gmin do uchwalenia regulaminów czy-
stości i porządku na terenie gminy, w terminie 3 miesięcy 
od jej wejścia w życie. 

Na liście zostały umieszczone gminy, które posiadały 
regulaminy uchwalone przed datą wejścia w życie ww. 
ustawy, gdyż w związku z ustawową regulacja utraciły 
one moc z dniem 13 stycznia 2006 r. 

Gminy, które nie mają uchwalonych regulaminów, 
zachęcamy do korzystania z wzorcowego tekstu, który 
znajduje się na stronie Krajowej Izby Gospodarki Odpa-
dami pod adresem: www.kigo.pl/pliki/wzorcowy_pro-
jekt_regulaminu.pdf 

Anna Świątek, koordynatorka projektu 
Piotr Rymarowicz, dyrektor FWIE 

*) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ujaw-
nia „czarną” listę gmin, wkrótce >>czarna<< lista sklepów, 
ZB nr 6 (227)/2007, s. 10, zb.eco.pl/publication/funda-
cja-wspierania-inicjatyw-ekologicznych-ujawnia-czarna 
-liste-gmin-wkrotce-czarna-lista-sklepow-p927l1
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