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Dali na kulturę Decydujące rozmowy W centrum uwagi
Niemal 2,6 mln złotych dotacji podzielił zarząd
województwa pomiędzy podmioty startujące
w konkursie ofert na tegoroczne wydarzenia
kulturalne w Wielkopolsce. Pieniądze pójdą
na realizację 181 większych i mniejszych
przedsięwzięć.

Z kolei podczas lutowej sesji sejmik zade-
cydował o przeznaczeniu 196 tys. złotych na
tegoroczne koncerty i spektakle w pilskiej „Fa-
bryce Emocji”. Wzorem ubiegłego roku wy-
stąpią tam podległe samorządowi wojewódz-
twa instytucje kultury (na zdjęciu – spektakl
„Służąca panią” wystawiony w marcu 2013 r.
przez Teatr Wielki z Poznania). >> strona 11 FO
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W Brukseli rozpoczęły się negocjacje, które za-
decydują między innymi o ostatecznym spo-
sobie wydania przez nasze województwo pie-
niędzy w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-
-2020. Przypomnijmy, że chodzi o niebagatel-
ną kwotę rzędu 10 miliardów złotych!

5 marca w Stałym Przedstawicielstwie RP
przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło się,
z udziałem przedstawicieli Wielkopolski, spo-
tkanie będące formalną inauguracją negocjacji
Umowy Partnerstwa oraz poszczególnych
programów operacyjnych z Komisją Euro-
pejską. >> strona 3

Jak budować szpital dziecięcy w Poznaniu?
Rozmowy w gronie sejmikowych klubów za-
kończyły się zgodą jedynie co do tego, że naj-
pierw powstaną tylko oddziały pediatryczne.
Zarząd województwa poinformował, że nie re-
zygnuje z pomysłu budowania placówki w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego
i skorzysta z usług doradczych oferowanych
w tej kwestii przez Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju. Tymczasem PiS i SLD do-
magają się dalszych rozmów poprzedzonych
przedstawieniem analizy opłacalności budo-
wania szpitala przez spółkę celową samo-
rządu. >> strona 4

Upamiętnić
Cieszkowskiego
Podczas lutowej sesji sejmik
jednogłośnie przyjął stano-
wisko w sprawie upamięt-
nienia w województwie wiel-
kopolskim dwusetnej roczni-
cy urodzin Augusta Ciesz-
kowskiego. >> strona 5

Co z tymi
parowozami?
Dlaczego, mimo gotowego biz-
nesplanu, początkowej de-
terminacji czterech partnerów
i zapewnionych finansów,
przez rok nie udało się powo-
łać spółki „Parowozownia
Wolsztyn”? >> strona 6

Zatrzymać
wielką wodę
Zarządzający zbiornikiem
retencyjnym Jeziorsko za-
deklarowali, że zwiększą re-
zerwę powodziową, by unik-
nąć wiosną podtopień. Roz-
wiązania problemu od lat
domagają się właściciele
nadwarciańskich gruntów.

>> strona 7

Wielkopolanin
z Warmii
Choć w jego rodzinnym domu
nie mówiło się po polsku, to
właśnie on stał się autorem
muzyki do bodaj najbardziej
znanej polskiej pieśni patrio-
tycznej. >> strona 10

Inna strona
samorządu
Niektórzy mu zazdroszczą
towarzystwa podczas sejmi-
kowych obrad… Po raz
pierwszy w historii – o sej-
miku poetycko! Kto widział
wędrujące łóżka z Kalisza?

>> strona 16

Nowoczesne, szybkie (do
160 km/godz.), kom-
fortowe (klimatyzowa-

ne, przystosowane dla niepeł-
nosprawnych, z biletomatami
i gniazdkami do podładowania
np. laptopów), mogące jedno-
cześnie pomieścić niemal 10
tysięcy pasażerów, warte pra-
wie pół miliarda złotych. To
najkrótsza charakterystyka
22 „elfów” zakupionych przez
samorząd województwa w ra-
mach projektu kluczowego
WRPO, w połowie dofinanso-
wanego z pieniędzy unijnych.

25 lutego marszałek Marek
Woźniak i wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak odebrali
w bydgoskiej firmie PESA
ostatni z zamówionych pojaz-
dów. Przyjazdowi najnowsze-
go „elfa” na Dworzec Letni
w Poznaniu towarzyszyła ra-
dość, ale i refleksja, że takich
komfortowych pociągów mamy
wciąż za mało.

– Marzyłoby się, by mogło
być ich więcej – przyznał mar-
szałek Marek Woźniak.

– „Elfy” to obecnie 40 pro-
cent taboru regionalnego. Jeż-
dżą na liniach przystosowa-
nych do większych prędkości
pociągów: z Poznania do Kut-
na, Gniezna i Zbąszynka – in-
formuje Henryk Szczefano-
wicz, zastępca dyrektora
Departamentu Transportu
UMWW.

– Na terenie województwa
wielkopolskiego mamy teraz
kolej regionalną w dwóch
standardach. Spółka Koleje
Wielkopolskie dysponuje 22
nowoczesnymi „elfami”, 22 au-
tobusami szynowymi i 6 zmo-
dernizowanymi pociągami
spalinowymi, a Przewozy Re-

Komfortowo na torach
Nowoczesny tabor i wyremontowane linie sprawiają, że Wielkopolanie chętniej
podróżują pociągami po regionie.

gionalne mają bardzo wysłu-
żony tabor i trudną sytuację fi-
nansową, która w najbliższym
czasie uniemożliwia drogie
zakupy wagonów i lokomo-
tyw – mówił podczas lutowej
sesji sejmiku wicemarszałek
Wojciech Jankowiak.

Województwo planuje ko-
lejne zakupy pociągów, ale ra-
czej już nie na tak dużą skalę.
Naprawdę duże pieniądze pój-
dą natomiast w… tory. Do
licznych remontów realizowa-

nych zarówno z funduszy kra-
jowych, jak i z przekazanych
przez województwo w ramach
WRPO 2007-2013, wkrótce
dołączy rewitalizacja linii ko-
lejowej z Poznania do Piły.
Jest w zasadzie niemal pewne,
że ta inwestycja, warta kilka-
set milionów złotych, będzie
jednym z największych pro-
jektów kluczowych w nowym
WRPO na lata 2014-2020.

Inne plany związane są ze
skoordynowaniem działań róż-

nych partnerów (głównie po-
szczególnych samorządów),
czego efektem byłoby stwo-
rzenie poznańskiej kolei aglo-
meracyjnej.

Efekty kolejowych inwesty-
cji widać wyraźnie. Wielko-
polska jest jedynym regionem
w kraju, który może się po-
chwalić wzrastającą liczbą
osób podróżujących pociągami.
– Kolej nie straciła na zna-
czeniu – przekonuje Wojciech
Jankowiak.

– Z zazdrością patrzymy
na województwo, w którym
kolej tak się rozwija – mówił
25 lutego podczas uroczysto-
ści na Dworcu Letnim w Po-
znaniu Robert Świechowicz
z zarządu firmy PESA.
I podkreślał, że zamówienie
przez Wielkopolskę 22 „el-
fów” było, jak dotąd, naj-
większym w Polsce kontrak-
tem na zakup nowoczesnych
elektrycznych zespołów trak-
cyjnych. >> strony 8-9

Za moment ostatni z 22 zamówionych przez Wielkopolskę „elfów” przetnie symboliczną wstęgę na Dworcu Letnim.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Witajcie
w bajce

Miałem okazję przejechać się ostatnim z 22 zakupionych
przez województwo wielkopolskie nowoczesnych „elfów”.
Gdy wszedłem do toalety (która zresztą dalece in plus
odbiega od utrwalanego przez lata w mojej głowie obrazu
tych przybytków w pociągach), z głośników popłynęły
słowa piosenki z „Akademii Pana Kleksa”: „Witajcie
w naszej bajce…”. Rzeczywiście, to brzmi trochę jak
bajka, że podczas gdy w Polsce o kolei ostatnimi laty
pisze się i mówi zazwyczaj źle, w naszym regionie wzrasta
liczba osób korzystających z podróży pociągami.
I trudno się dziwić, zwłaszcza tym pasażerom, którzy mają
szczęście jeździć na wyremontowanych liniach,
obsługiwanych przez nowoczesne pociągi.
Niestety, mniej bajkowo jest na tych trasach, gdzie
kursują wyeksploatowane kilkudziesięcioletnie składy.
A biorąc pod uwagę skalę potrzeb inwestycyjnych w tym
zakresie, nieprędko uda się wprowadzić ten najwyższy
standard na większości połączeń w regionie.
Oby też do lamusa nie odszedł bajkowy obraz pięknych
lokomotyw, które możemy oglądać zwłaszcza podczas
corocznych parad w Wolsztynie. Miejmy nadzieję, że
władze PKP Cargo zdecydują się wreszcie na założenie
dogadanej już dawno spółki z samorządami i na naszych
torach będzie można podróżować zarówno
najnowocześniejszymi pociągami, jak i tymi
przywodzącymi na myśl klimat sprzed wielu
dziesięcioleci. �

Oceniając dług regionu
w walucie zagranicznej
na poziomie „A-”, w wa-

lucie krajowej na poziomie „A”
i długoterminowy rating kra-
jowy na poziomie „AA+(pol)”,
Fitch przyznał im perspekty-
wę stabilną, potwierdzając też
krótkoterminową ocenę w wa-
lucie zagranicznej na poziomie
„F2”.

– Ratingi Wielkopolski od-
zwierciedlają nieprzerwanie
bardzo dobre zarządzanie stra-
tegiczne i finansowe, które
w połączeniu z elastycznością
po stronie wydatków zapew-
niają bezpieczne wskaźniki
obsługi i spłaty zadłużenia
– podkreśla skarbnik woje-
wództwa Elżbieta Kuzdro-Lu-
bińska.

Ratingi uwzględniają umiar-
kowane zadłużenie regionu

i biorą pod uwagę ryzyko po-
średnie wynikające z sytuacji
szpitali, które mimo obecnej re-
strukturyzacji mogą wyma-
gać wsparcia z budżetu
w średnim okresie. – W związ-
ku z realizowanymi inwesty-
cjami zadłużenie regionu osią-
gnie w 2014 r. najwyższy po-
ziom: około 600 mln zł, wobec
441 mln zł na koniec 2013 r.
– dodaje Kuzdro-Lubińska.
– Jednak według standardów
międzynarodowych będzie ono
nadal umiarkowane.

Fitch prognozuje, że wskaź-
niki obsługi i spłaty zadłużenia
pozostaną bezpieczne w śred-
nim okresie. Obsługa długu
może wynieść średnio mniej
niż 50 proc. nadwyżki ope-
racyjnej (różnicy między do-
chodami bieżącymi a wydat-
kami bieżącymi). W 2013 r.,

m.in. z powodu wcześniejsze-
go niż zakładano zwrotu po-
datku VAT i wyższych niż pla-
nowane dochodów z podatków
CIT i PIT, nadwyżka ta była
wysoka i wyniosła 18,5 proc.
dochodów (wobec 14,2 proc.
w 2012 r.).

Wyniki finansowe woje-
wództwa są od lat bardzo do-
bre. Fitch oczekuje, że takie po-
zostaną w średnim okresie
i zakłada, że w latach 2014-
-2015 nadwyżka operacyjna
Wielkopolski wyniesie śred-
nio 14 proc. (wyłączając wy-
datki i dochody o jednorazo-
wym charakterze). To oznacza,
że z nadwyżką na poziomie
około 120 mln zł, tj. trzy razy
większą niż obsługa rosnącego
zadłużenia, region nie będzie
miał problemów ze spłatą kre-
dytów. RAK

Finanse i dług
pod kontrolą
Fitch Ratings potwierdził w lutym dobre oceny
Wielkopolski dla zadłużenia w walucie
zagranicznej i krajowej.

Ruszyła ósma edycja kon-
kursu na najlepszy obiekt
turystyki na obszarach
wiejskich w Wielkopolsce.

Zgłoszenia przyjmowane
będą do 15 maja w trzech ka-
tegoriach: „gospodarstwo
agroturystyczne w funkcjo-
nującym gospodarstwie rol-
nym”, „obiekt bazy noclegowej
o charakterze wiejskim”,
„obiekty na terenach wiej-
skich o charakterze np. tera-
peutycznym, edukacyjnym,
rekreacyjnym itp. wykorzy-
stujące tradycje i walory wsi”.
W każdej z nich na laureatów
czekają nagrody finansowe:
10.000 zł za I miejsce, 6000 zł
za II, 4000 zł za III.

Regulamin i inne szczegó-
łowe informacje można zna-
leźć na www.umww.pl, a tak-
że w Departamencie Rolnic-
twa UMWW pod numerem
telefonu 61 626 65 20. ABO

Turystyczna wieś

Kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych można uzyskać na
wsparcie działań będących
efektem współpracy przed-
siębiorców i naukowców.

Trwa nabór wniosków w ra-
mach konkursów ogłoszonych
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego:
„Vouchery dla przedsiębiorstw”
i „Vouchery dla inicjatyw kla-
strowych”. W pierwszym
z nich można zdobyć 30.000 zł,
w drugim – 60.000 zł na
wsparcie projektów badaw-
czo-rozwojowych, których efek-
tem ma być wdrożenie inno-
wacyjnych rozwiązań.

Konkursy są elementem
działań samorządu wojewódz-
twa służących wsparciu roz-
woju współpracy biznesu i na-
uki. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć pod ad-
resem internetowym: www.
iw.org.pl/pl/vouchery. ABO

Bądź
innowacyjny

Działający etycznie przed-
siębiorcy i przyjazne biz-
nesowi samorządy uho-
norowano 11 marca.

Tego dnia w poznańskim
Domu Żołnierza odbył się re-
gionalny finał programów
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
oraz „Gmina Fair Play”.
W pierwszym z nich Krajowa
Izba Gospodarcza promuje
firmy stosujące zasady etyki
w biznesie, zaś w drugim – te
gminy, które angażują się
w tworzenie jak najlepszych
warunków działalności go-
spodarczej na swoim terenie.

W tej edycji wyróżniono
66 wielkopolskich przedsię-
biorstw oraz 6 gmin. Wśród
gratulujących nagrodzonym
był członek zarządu woje-
wództwa Krzysztof Grabow-
ski. ABO

Grają fair

Samorząd województwa
zaprasza zainteresowane
gminy z naszego regionu
na konferencję poświęco-
ną możliwościom unowo-
cześnienia komunalnej in-
frastruktury energetycz-
nej.

Oświetlenie uliczne stano-
wi znaczącą pozycję w bu-
dżetach niemal wszystkich
gmin. Dlatego tak ważne jest
poszukiwanie możliwości ob-
niżenia wydatków przezna-
czanych na ten cel poprzez
modernizację infrastruktu-
ry, zwłaszcza zastosowanie
rozwiązań niskoenergetycz-
nych.

Okazją do wymiany do-
świadczeń w tym obszarze,
a także do zaprezentowania
możliwości finansowania tego
typu inwestycji (w szczegól-
ności w ramach pieniędzy
z nowej unijnej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020)
będzie konferencja organizo-
wana przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Wielkopol-
ską Agencję Zarządzania
Energią.

Spotkanie odbędzie się 16
kwietnia w sali sesyjnej Wiel-
kopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu.

„Monitor Wielkopolski” jest
jednym z patronów medial-
nych kwietniowej konferen-
cji. ABO

Jak taniej
oświetlać?

Jak co roku, tłumy zwie-
dzających pojawiły się na
organizowanych przez
samorząd województwa
w Poznaniu Targach Edu-
kacyjnych.

Impreza to wspólne przed-
sięwzięcie Urzędu Marszał-
kowskiego, Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Pozna-
niu oraz Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Tego-
roczna, osiemnasta już edycja
odbywała się pod hasłem
„Uczymy się przez całe życie”.

Zwiedzający mogli zapo-
znać się z propozycjami pla-
cówek edukacyjnych wszyst-
kich szczebli – od przedszko-
li po szkoły wyższe. Wśród
tych ostatnich znalazły się

także uczelnie z zagranicy.
Swoją ofertę zaprezentowały
również instytucje podległe
samorządowi województwa,
m.in. ośrodki doskonalenia
nauczycieli, Publiczna Bi-
blioteka Pedagogiczna w Po-
znaniu oraz Wielkopolskie Sa-
morządowe Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Poznaniu. Szcze-

gólną przestrzenią w ramach
targów była Aleja Zawodów,
gdzie swoje umiejętności za-
prezentowali uczniowie po-
znańskich szkół zawodo-
wych, m.in. gastronomicz-
nej, budowlanej, elektrycz-
nej, odzieżowej i poligraficz-
nej.

XVIII Targi Edukacyjne
odbywały się od 28 lutego do

2 marca. Uroczyście otwo-
rzył je członek zarządu woje-
wództwa Tomasz Bugajski,
a w pierwszym dniu ekspo-
zycję zwiedziła m.in. mał-
żonka prezydenta RP Anna
Komorowska.

Ekspozycjom edukacyjnym
towarzyszyły tradycyjnie Tar-
gi Książki dla Dzieci i Mło-
dzieży. Tu fani czytania mogli
spotkać się ze swoimi ulu-
bionymi autorami, zrobić so-
bie zdjęcie z bohaterami z ba-
jek, kupić książki w okazyj-
nych cenach.

W ramach imprezy zorga-
nizowano też Eko Forum, po-
święcone tym razem tematy-
ce zagospodarowania odpa-
dów. ABO

Szkoły i książki na targach

Dzień po zakończeniu edukacyjnej imprezy odbyło się na MTP
otwarcie zmodernizowanego pawilonu 8A, połączone z galą
Złotego Medalu – Wybór Konsumentów. Nowa przestrzeń wy-
stawiennicza została też skomunikowana naziemnym łączni-
kiem z pawilonem 15. Wśród 1500 gości wydarzenia byli m.in.
wicemarszałkowie Wojciech Jankowiak i Mateusz Klemenski.

Najnowsza inwestycja MTP

W inauguracji targów wzięła udział m.in. Anna Komorowska.
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Najmłodsi mogli zrobić sobie zdjęcie z bohaterami z bajek.
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Czy sytuacja polityczna
nie przeszkodzi w wyko-
rzystaniu kontaktów na-
wiązanych przez wielko-
polskich przedsiębiorców
na targach w Moskwie?

Wielkopolska promowała
swoje produkty spożywcze na
targach Prodexpo w Moskwie.
W imprezie, która odbywała
się w dniach 10-14 lutego,
uczestniczyli przedstawiciele
15 regionalnych firm z bran-
ży spożywczej oraz wicemar-
szałek Mateusz Klemenski.
Udział w targach był kolejną
odsłoną współfinansowanego
z WRPO projektu, którego
celem jest promocja wielko-
polskiej gospodarki.

Oprócz udziału w imprezie
wystawienniczej przedsię-
biorcy z naszego województwa
mieli również okazję do bez-
pośrednich rozmów z rosyj-
skimi partnerami, zorgani-
zowanych w ambasadzie RP
w Moskwie.

Co z interesami na wschodzie?

Wyjazd odbył się jeszcze
przed zaostrzeniem sytuacji
międzynarodowej w związku
z wydarzeniami na Ukrainie.
I choć większość przedsię-
biorców wyjeżdżała z Rosji
z realnymi szansami na nowe
kontrakty, teraz zastanawia-
ją się, czy sytuacja polityczna
nie wpłynie negatywnie na
ich działalność.

– Myślę, że dzięki kon-
taktom nawiązanym pod-
czas targów uda się nam
podpisać przynajmniej dwa
nowe kontrakty – mówi
Wiesław Wendlandt z ofe-
rującej produkty z mleka
koziego firmy Agro-Danmis.
– W obecnej sytuacji nie spo-
dziewam się pogorszenia wa-
runków kooperacji ze strony

firm, z którymi współpracu-
jemy w Rosji, natomiast pro-
blemem mogą być działania
polityków.

– Podczas pobytu w Mo-
skwie przedłużyłem kontrakt
z firmą, z którą już wcześniej
współdziałałem – opowiada
Zbigniew Szafarz z zajmują-
cej się produkcją przypraw,
ziół i suszy warzywnych firmy
MIPAMA. – Obawiam się jed-
nak pogorszenia współpracy
ze względów politycznych,
tego, że Rosjanie będą nego-
wać jakość polskiej żywności
czy wprowadzać obostrzenia
weterynaryjne.

Mimo wszystko wielkopol-
scy przedsiębiorcy wierzą, że
sobie poradzą. – Wcześniej też
występowały problemy ze
strony rosyjskiej. Wówczas
rozwiązaniem okazało się po-
średnictwo firm z innych
państw – przyznaje właściciel
jednego z wielkopolskich
przedsiębiorstw. ABO, KM

Wielkopolskie stoisko na targach w Moskwie.
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Proces przygotowywania
oraz zatwierdzania do-
kumentów strategicz-

nych i programowych na nową
perspektywę finansową 2014-
-2020 dobiega końca, a nego-
cjacje z Komisją Europejską są
jego ostatnim etapem. W ofi-
cjalnym otwarciu negocjacji
Umowy Partnerstwa i po-
szczególnych programów ope-
racyjnych, regulujących dota-
cje unijne dla Polski w nowym
budżecie UE, udział wzięli
wicemarszałek województwa
Wojciech Jankowiak oraz dy-
rektor Biura Informacyjnego
Województwa Wielkopolskie-
go w Brukseli Monika Kap-
turska.

Spotkanie w Stałym Przed-
stawicielstwie RP przy Unii
Europejskiej w Brukseli było
okazją do omówienia postula-
tów oraz oczekiwań ze strony
komisji, a także jej komenta-
rzy do projektu Umowy Part-
nerstwa, która określa kie-
runki interwencji trzech unij-
nych polityk: spójności, rolnej
oraz rybołówstwa. Podczas
obrad przedstawiono również
główne punkty polskiego sta-
nowiska negocjacyjnego oraz
omówiono kwestie pertrakta-
cji i zatwierdzenia poszcze-
gólnych programów operacyj-
nych, zarówno regionalnych,
jak i krajowych.

Przedstawiciele polskich wo-
jewództw mówili o pozytyw-
nych doświadczeniach doty-
czących decentralizacji zarzą-

Rozmowy o eurofunduszach
W Brukseli rozpoczęto negocjacje unijnych dokumentów,
które zdecydują, w jaki sposób i na co wydamy w Wielkopolsce
10 miliardów złotych dotacji w latach 2014-2020.

dzania funduszami unijnymi
w poprzednim okresie pro-
gramowania oraz najważniej-
szych – z regionalnego punk-
tu widzenia – kierunkach
i oczekiwaniach europejskiego
wsparcia.

Negocjacje, które rozpoczę-
to 5 marca, są ważne, bo od
ich finału zależy ostateczny
kształt Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego 2014+. Nasz program
będzie jednym z trzech naj-
większych w kraju: do 2020
roku otrzymamy niemal 2,5
mld euro z Brukseli. To wy-
łącznie pieniądze z puli woje-
wódzkiej, bo kolejne kilkana-
ście miliardów złotych może
do nas trafić z unijnych pro-
gramów krajowych.

Nowy program to szansa
dla regionu, ale też spore wy-
zwanie, bo Bruksela, dając
nam eurofundusze, pilnuje,
by wydawać je na ściśle okre-
ślone cele. Każdy region musi
np. wskazać tzw. inteligentne
specjalizacje, tj. dziedziny, na
które postawi w latach 2014-
-2020 w gospodarce i współ-
pracującej z nią nauce. To
ważny element strategii roz-
woju województw, bo dzięki
specjalizacjom regiony chcą
zwiększyć dochody i podnieść
poziom życia, wykorzystując
przy tym pieniądze unijne.

Bardziej restrykcyjne będą
też wymagania dotyczące osią-
gnięcia zakładanych efektów
i wskaźników (np. długość
dróg, liczba firm objętych

wsparciem czy wybudowa-
nych oczyszczalni ścieków).
Z osiągniętych celów Brukse-
la rozliczy nas w 2018 roku.

Przypomnijmy, że w budże-
cie na lata 2014-2020 Komisja
Europejska położyła silny ak-
cent na wzrost konkurencyj-
ności, polegający na wspiera-
niu innowacyjności oraz trans-
feru wiedzy do gospodarki.
Drugim filarem są inwestycje
w „zieloną” energię i szeroko
pojętą ochronę środowiska,
natomiast trzecim prioryte-
tem wyznaczonym przez unij-
nych urzędników jest wspar-
cie dla tworzenia nowych
miejsc pracy i walka z wyklu-
czeniem społecznym. Na te
trzy obszary przeznaczono naj-
więcej pieniędzy. RAK

5 marca w Brukseli o kształcie unijnych dokumentów dyskutowali marszałkowie województw,
przedstawiciele polskiego rządu i urzędnicy z Komisji Europejskiej.
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O unijnej polityce trans-
portowej w najbliższych
latach rozmawiano w sie-
dzibie wielkopolskiego
przedstawicielstwa w Bruk-
seli.

„Korytarze transportowe
Unii Europejskiej w per-
spektywie 2014-2020. Dzia-
łania na rzecz efektywnego
i zrównoważonego transportu
w Europie. Rola i funkcje Ko-
rytarza Transportowego Bał-
tyk – Adriatyk w kontekście
współpracy na poziomie po-
nadregionalnym” to tytuł se-
minarium, które odbyło się
w dniach 18-19 lutego.

Spotkanie zostało zorgani-
zowane z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Polskich Regionów
Korytarza Transportowego
Bałtyk – Adriatyk (do które-
go należy też Wielkopolska),
przy współpracy z dziewię-
cioma biurami polskich re-
gionów w Brukseli. Wśród
uczestniczących w nim spe-
cjalistów z zakresu transpor-
tu z regionów, Komisji Euro-
pejskiej, Parlamentu Euro-
pejskiego oraz Stałego Przed-
stawicielstwa RP przy UE,
byli też przedstawiciele
UMWW i Portu Lotniczego
Poznań-Ławica. ABO

Transportowe
inwestycje 2014-2020

By unijna strategia roz-
woju kontynentu „Euro-
pa 2020” odniosła sukces,
konieczne jest szersze niż
dotąd włączenie w nią
władz lokalnych i regio-
nalnych.

Taka konkluzja płynie
z Europejskiego Szczytu Re-
gionów i Miast, który odbył się
7 i 8 marca w Atenach. Około
800 jego uczestników, w tym
m.in. przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Martin
Schultz, szef Komisji Euro-
pejskiej José Manuel Barroso
oraz premier Grecji Antonis
Samaras, debatowało o przy-
wróceniu wzrostu gospodar-
czego na naszym kontynencie.

Komitet Regionów, który
był organizatorem spotkania,
przyjął tzw. deklarację ateń-
ską, zawierającą 7-punkto-
wy plan reform. Ich efektem
ma być włączenie w prow-
zrostowe działania władz lo-
kalnych oraz położenie sil-
niejszego akcentu na aspekt
terytorialny działań UE. Sa-
morządowcy przestrzegli, że
w przeciwnym razie założe-
nia strategii „Europa 2020”
(stworzenie w najbliższych
latach inteligentnej, zrówno-
ważonej gospodarki sprzyja-
jącej włączeniu społeczne-

mu) mogą zakończyć się fia-
skiem.

W ateńskim szczycie uczest-
niczył również marszałek Ma-
rek Woźniak, który jest prze-
wodniczącym Komisji Polityki
Spójności Terytorialnej Komi-
tetu Regionów. Marszałek
wziął udział w debacie, pod-
czas której zastanawiano się,
co robić, aby w czasie rosną-
cych dysproporcji między róż-
nymi obszarami Unii każdy
z nich jak najszybciej i trwale
wrócił na ścieżkę wzrostu. Ma-
rek Woźniak akcentował, że
nie należy wszystkim regio-
nom narzucać jednego wzorca
działań na rzecz wzrostu, lecz
poprzez indywidualizację celów
jak najlepiej wykorzystać po-
tencjał rozwojowy poszczegól-
nych części Europy. Tylko ta-
kie podejście pozwoli na suk-
ces w skali całej UE.

Szczyty regionów i miast or-
ganizowane są co dwa lata
w stolicy kraju sprawującego
prezydencję w Radzie UE. Ich
celem jest przedyskutowanie
najważniejszych wyzwań sto-
jących przed władzami samo-
rządowymi w Unii Europej-
skiej. Szczyt w Atenach był
również okazją do zaakcento-
wania 20. rocznicy powsta-
nia Komitetu Regionów. ABO

Sukces Europy
tylko z regionami

Marszałek Marek Woźniak podczas Europejskiego Szczytu
Regionów i Miast w Atenach.
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Rada społeczna szpitala pediatrycznego zwróciła uwagę na fakt,
że szacunkowo nawet jedna trzecia pacjentów zgłaszających
się do szpitalnej izby przyjęć placówki przy ul. Krysiewicza
w Poznaniu nie powinna tam trafić. To miejsce ma bowiem słu-
żyć przypadkom zagrażającym życiu lub zdrowiu. Gdzie zatem
powinni w pierwszej kolejności szukać pomocy rodzice chorych
dzieci w porze wieczorowej lub w dni wolne od pracy? Kiedy
wezwać pogotowie, kiedy jechać po pomoc do szpitala, a kie-
dy udać się do dyżurnej poradni? Szczegółowy informator na
ten temat opublikujemy w kolejnym wydaniu „Monitora”.
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Marcin Porzucek (PiS) pytał o szacunkowe
koszty pomocy województwa dla Ukrainy, a tak-
że o zintegrowane inwestycje terytorialne i inne
formy wsparcia dla dużych ośrodków miejskich
w ramach nowego WRPO.

Marek Sowa (PiS) interpelował w sprawie
przywrócenia kursowania zawieszonych połą-
czeń kolejowych z Ostrowa Wielkopolskiego (po-
ranne pociągi do Kluczborka i Łodzi Kaliskiej oraz
wieczorny powrót tego ostatniego).

Zbigniew Czerwiński (PiS) poruszył kwestie:
przebiegu prac nad powołaniem spółki Parowo-
zownia Wolsztyn, kosztów występów na terenie MTP
Polskiego Teatru Tańca, dalszych rozmów na temat
sposobu finansowania budowy szpitala dziecięcego.

Małgorzata Stryjska (PiS) w imieniu pasaże-
rów podróżujących porannym pociągiem z Gnie-
zna do Poznania sygnalizowała problemy zwią-
zane z przepełnieniem składu, uniemożliwiającym
wejście do niego na ostatnich stacjach.

Waldemar Witkowski (SLD) mówił o rozmowach
w sprawie budowy szpitala dziecięcego oraz o po-
trzebie zabiegania o ministerialne współfinanso-
wanie Polskiego Teatru Tańca. Pytał też o możli-
wości wsparcia remontu zamkniętej niedawno es-
takady na trasie katowickiej w Poznaniu.

Zbigniew Ajchler (niezależny) poinformował
o przebiegu rozmów w Ministerstwie Rolnictwa
na temat pomoru afrykańskiego wśród trzody
chlewnej. Apelował o pomoc w poinformowaniu,
że ta choroba nie stanowi w Polsce zagrożenia dla
konsumentów.

Bogdan Trepiński (PO) interpelował w sprawie
rozmieszczenia w Wielkopolsce punktów infor-
macyjnych funduszy europejskich na lata 2014-
-2020. Radny postulował, by rozważyć możliwość
dalszego funkcjonowania tego typu placówki
w Gnieźnie.

Maciej Wiśniewski (SLD) pytał o: tabor kole-
jowy do obsługi modernizowanej trasy z Poznania
do Leszna, budowę chodnika przy drodze w miej-
scowości Kąty w gminie Osieczna, zmniejszony
przez NFZ kontrakt dla szpitala w Lesznie.

Jan Mosiński (PiS) mówił o: wydatkowaniu
przez kaliskie CKiS pieniędzy na stronę inter-
netową Radia Centrum, składzie komisji kon-
kursowej wyłaniającej dyrektora teatru w Kali-
szu, kondycji finansowej WORD-ów, pracach nad

stanowiskiem sejmiku w sprawie hodowli norek, celowości mi-
sji gospodarczej do Mozambiku.

Tatiana Sokołowska (PO) w złożonej na piśmie
interpelacji, powołując się na uciążliwości dla
mieszkańców Winograd, poprosiła o informację na
temat możliwości zmiany lokalizacji Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Jarosław Berendt (PO) w pisemnej interpela-
cji zwrócił się o rozważenie możliwości powstania
dodatkowego przystanku kolejowego na linii nr
356, z którego mogliby korzystać liczni mieszkańcy
osiedla Berdychowo w Wągrowcu. ABO

Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy, które radni
poruszali 24 lutego, podczas XLII sesji
sejmiku, w złożonych zapytaniach
i interpelacjach.

Radni przeznaczyli 50 tys.
zł na rewitalizację drogi
wodnej E 70.

Sejmik zgodził się, by wiel-
kopolski samorząd przeka-
zał województwu pomorskie-
mu (koordynatorowi projektu)
50 tys. zł na rewitalizację
i promocję śródlądowej drogi
wodnej E 70, obejmującej
m.in. Noteć i Wartę.

W kosztach przedsięwzięcia
partycypuje 6 polskich regio-
nów. W 2014 r. pieniądze po-
zwolą zaktualizować stronę
internetową projektu, zorga-
nizować konferencje tema-
tyczne i kampanię promującą
szlak. RAK

Promocja rzeki

Echa ostatnich wydarzeń
na Ukrainie pojawiły się
także podczas lutowej se-
sji sejmiku.

Radni rozpoczęli obrady od
chwili ciszy. Uczcili w ten
sposób pamięć ofiar starć na
kijowskim Majdanie.

– Jako sąsiedzi i jako ludzie
mocno doświadczeni własną
drogą ku demokracji życzymy
Ukraińcom, by ich wysiłki się
powiodły i by mogli w pełni
korzystać z dobrodziejstw de-
mokracji – mówił podczas se-
sji marszałek Marek Woź-
niak.

Rozmawiano również o tym,
jakiego rodzaju pomocy woje-
wództwo mogłoby udzielić
Ukraińcom. Po wcześniej-
szych rozmowach z Witoldem
Horowskim, konsulem hono-
rowym Ukrainy w Poznaniu,
marszałek zaproponował rad-
nym województwa dwie for-
my wsparcia dla wschodnich
sąsiadów. Pierwsza z nich to
objęcie opieką rehabilitacyjną
osób poszkodowanych pod-
czas zajść w Kijowie. Drugą
miałoby być ufundowanie tur-
nusów wakacyjnych dla dzie-
ci i młodzieży z Ukrainy. – Na

dalsze potrzeby będziemy re-
agować elastycznie, oferując
solidarnościową pomoc – mó-
wił Marek Woźniak.

Marszałek przypomniał też
o partnerskich stosunkach łą-
czących Wielkopolskę z Ob-
wodem Charkowskim. Nie
wykluczył, że po ustabilizo-
waniu sytuacji u naszych
wschodnich sąsiadów samo-
rząd województwa będzie re-
alizował kolejne działania ma-
jące na celu rozwój demokra-
cji lokalnej i przekonanie tak-
że tej części Ukrainy do zbli-
żenia z Unią Europejską. ABO

Myślami z Ukraińcami

Tradycją stało się już, że
w poszczególnych se-
sjach sejmiku biorą udział
grupy uczniów z różnych
stron Wielkopolski. Po-
znają w ten sposób zasa-
dy regionalnej demokra-
cji i mogą na żywo przyj-
rzeć się pracy wojewódz-
kich samorządowców.
Podczas sesji, która od-
była się 24 lutego, sej-
mikowym obradom przy-
słuchiwała się liczna gru-
pa uczniów i ich opieku-
nów z Zespołu Szkół im.
Adama Chodyńskiego
w Cekowie Kolonii. ABOFO
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Młodzież z południowej Wielkopolski obserwowała pracę radnych

Wjaki sposób będzie
budowany przez sa-
morząd wojewódz-

twa nowy szpital dziecięcy
w Poznaniu? Przypomnijmy,
że toczone w styczniu i lutym
w gronie wszystkich sejmi-
kowych sił rozmowy zakoń-
czyły się konsensusem jedy-
nie co do tego, że najpierw
powstaną oddziały pedia-
tryczne, a dopiero w kolej-
nym etapie ginekologiczno-
-położnicze. Zarząd woje-
wództwa poinformował, że
nie rezygnuje z pomysłu bu-
dowania placówki w formule
partnerstwa publiczno-pry-
watnego i zamierza skorzy-
stać z usług doradczych ofe-
rowanych w tej kwestii przez
Ministerstwo Infrastruktu-
ry i Rozwoju.

Tymczasem PiS i SLD do-
magają się dalszych rozmów
poprzedzonych przedstawie-
niem analizy opłacalności bu-
dowania szpitala przez spół-
kę celową samorządu. Zda-
niem władz województwa, ta-
kie wyliczenia będą wyni-

W centrum uwagi
Radni dyskutują o funkcjonowaniu obecnego szpitala dziecięcego
oraz o budowie nowej placówki.

kiem prac ministerialnego
doradcy.

– Nie chcemy czekać na to
kilka miesięcy. Jeżeli szyb-
ko nie dostaniemy jasnego
harmonogramu prac w tej
kwestii, wspólnie z klubem
SLD wystąpimy o zwołanie
sesji nadzwyczajnej sejmiku
i przedstawimy własną ana-
lizę – zapowiedział podczas
lutowej sesji przewodniczący
klubu PiS Zbigniew Czer-
wiński.

– Decyzja o wyborze sposo-
bu finansowania budowy szpi-
tala będzie skutkowała na

kilka kolejnych kadencji, więc
konieczny jest powrót do roz-
mów – mówił z kolei Walde-
mar Witkowski z klubu SLD.

***
Zbigniew Czerwiński przed-

stawił też radnym informację
o ustaleniach rady społecznej
szpitala przy ul. Krysiewi-
cza, w związku z doniesie-
niami o skargach na pracę tej
placówki. Rada uznała, że
personel stara się wykonywać
swoje obowiązki na wysokim
poziomie medycznym, a pro-
blemy wynikają głównie ze
złych warunków lokalowych

oraz błędów w systemie za-
pewnienia opieki medycznej
małym pacjentom zwłaszcza
w porze nocnej i w dni wolne
od pracy.

Według członków rady,
o dobrej pracy szpitala świad-
czą statystyki. Przez ostat-
nich 10 lat do sądów trafiło
7 pozwów wobec placówki
(2 umorzone), a przez 6 lat
złożono 97 oficjalnych skarg.
Tymczasem w ciągu dekady
szpital przyjął na oddziałach
ponad 160.000 dzieci, prze-
prowadził 44.000 operacji,
udzielił ponad 300.000 po-
rad w izbie przyjęć.

Rada zaapelowała: do NFZ
– o zapewnienie lepszej cało-
dobowej opieki pediatrycz-
nej, do samorządu woje-
wództwa – o jak najszybsze
podjęcie budowy nowego szpi-
tala, do mediów – o odpo-
wiedzialne informowanie
o ewentualnych błędach per-
sonelu, do dyrekcji szpitala
i UMWW – o wnikliwe zba-
danie zgłoszonych przez ro-
dziców skarg. ABO

Gdzie po pomoc dla dziecka?
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Radni z sejmikowego klu-
bu SLD zaapelowali do
marszałka województwa,
by zmienił mapę wywozu
śmieci w województwie.

Zgodnie z przyjętym w sier-
pniu 2012 roku planem go-
spodarki odpadami dla Wiel-
kopolski na lata 2012-2017,
województwo podzielono na
10 regionów, w których funk-
cjonują regionalne i zastęp-
cze instalacje przetwarzają-
ce śmieci. Zakłady zagospo-
darowania odpadów są od-
powiedzialne za obsługę
kilku lub kilkunastu miej-
scowości z danego obszaru
i w myśl przepisów nie mogą
przyjmować czy wywozić od-
padów komunalnych z pozo-
stałych części województwa,
tylko powinny je przetwa-
rzać we własnym zakresie.

– To oznacza, że między
nimi nie może przejechać żad-
na śmieciarka – podkreślił
podczas konferencji prasowej
wiceprzewodniczący klubu
radnych SLD Waldemar Wit-
kowski. – Uchwała sejmiku
budzi kontrowersje, bo śmie-
ci nie mogą być przewożone
między regionami – dodał wi-
ceprzewodniczący sejmiku
Kazimierz Pałasz. – W Koni-
nie mamy jedne z najniż-

szych cen w Polsce, jeśli wziąć
pod uwagę przyjęcie jednej
tony odpadów. Ale nie korzy-
stamy z tego, bo przepisy nie
pozwalają.

– Uchwała sejmiku o po-
dziale województwa na 10
regionów jest podyktowana
wymogami ochrony środowi-
ska. Ten podział nie jest
sztuczny, bo wynikał m.in.
z deklaracji poszczególnych
gmin i związków między-
gminnych. Zależy nam na
uzyskaniu jak największego
efektu ekologicznego – wyja-
śnia Marzena Andrzejewska-
-Wierzbicka, zastępca dyrek-
tora Departamentu Środowi-
ska UMWW.

Obawy radnych SLD budzi
też sytuacja zakładu zagospo-
darowania odpadów w Jaroci-
nie z siedzibą w Witaszycz-
kach, który nie został jeszcze
ukończony i nie może pełnić
funkcji instalacji regionalnej,
co grozi zwrotem dotacji UE.

Lewica skrytykowała po-
nadto uchwały sejmiku zwią-
zane z ochroną środowiska:
dotyczącą poprawy powietrza
w aglomeracji poznańskiej
oraz strefy hałasu wokół lot-
niska Ławica. Obu tym kwe-
stiom ponownie przyjrzą się
sądy. RAK

Śmieci nie jeżdżą

Sejmik przyjął stanowisko
w sprawie upamiętnienia
w województwie wielko-
polskim dwusetnej roczni-
cy urodzin Augusta Ciesz-
kowskiego. Publikujemy
jego pełną treść:

„Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego uważa za stosow-
ne podjąć czynności upamięt-
niające w Województwie Wiel-
kopolskim dwusetną rocznicę
urodzin Augusta Cieszkow-
skiego.

August Cieszkowski (1814-
-1894) to wybitny społecznik,
polityk oraz naukowiec XIX
wieku. Jego rozległe zaintere-
sowania obejmowały filozofię,
historię powszechną, antro-
pologię, literaturę, pedagogikę
i psychologię. Inne dziedziny,
w których był autorytetem,
to rolnictwo i finanse, przemysł
spożywczy, prawo i nauki ści-
słe. Dbając o rozwój nauki
oraz chcąc przeciwstawić się
germanizacji, w duchu pracy
organicznej podjął się współ-
tworzenia Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk
i został jego pierwszym preze-
sem. Przyczynił się także do
powstania Wyższej Szkoły Rol-
niczej w Żabikowie, reprezen-
tował Wielkopolskę na zagra-
nicznych kongresach rolni-
czych. Nabył pałac w Wierze-
nicy, przekształcając go w miej-
sce nie tylko wytężonej pracy
umysłowej, ale i spotkań inte-
lektualnej elity całego kraju.
Jako przedstawiciel interesów

narodowych, reprezentował
Polaków w parlamencie pru-
skim.

Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego apeluje do placó-
wek oświatowych i nauko-
wych, organizacji społecznych
i gospodarczych, samorządów
terytorialnych oraz wszyst-
kich mieszkańców naszego wo-
jewództwa o uczczenie przy-
padającej w tym roku dwu-
setnej rocznicy urodzin Au-
gusta Cieszkowskiego. Uzna-
je się za ważne, by poprzez
podejmowanie oraz włącza-
nie się w inicjatywy kulty-
wujące pamięć oraz popula-
ryzujące wiedzę o uczonym
i działaczu społecznym zwią-
zanym z Wielkopolską, uho-
norować znaczenie jego pracy,
przybliżając tym samym hi-
storię regionu. Na przypo-
mnienie i upamiętnienie za-
sługuje patriotyczna postawa
oraz działalność publiczna Au-
gusta Cieszkowskiego, która
wpłynęła na rozwój polskiej
myśli naukowej, kształtowa-
nie tożsamości narodowej oraz
postęp społeczny.

Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego pragnie, by po-
przez realizację przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym
i patriotycznym uczcić dwu-
setną rocznicę urodzin Augu-
sta Cieszkowskiego, kształtu-
jąc obywatelskie postawy
mieszkańców Wielkopolski
oraz utrwalając ich związek
z regionem i jego przeszłością”.

Uczcić Cieszkowskiego

Sejmik przyjął uchwałę
o zamiarze likwidacji Na-
uczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Sta-
rym Tomyślu.

Placówka ma zakończyć
działalność 30 września 2014
roku. Do tego czasu naukę
powinni zakończyć ostatni
słuchacze (w poprzednich
dwóch latach nie przepro-
wadzano już naboru). Li-
kwidacja ma związek ze
zmianami w prawie oświa-
towym, w myśl których ab-
solwenci kolegiów nie będą
już mogli uzyskiwać tytułu
zawodowego licencjata. ABO

Koniec szkoły
Przewodniczący wielkopolskiego sej-
miku Lech Dymarski wziął udział w uro-
czystościach pogrzebowych Zbignie-
wa Romaszewskiego, które odbyły
się 20 lutego w Warszawie, z udziałem
m.in. prezydenta RP. Po nabożeń-
stwie żałobnym w stołecznej bazylice
archikatedralnej odbył się pogrzeb
z ceremoniałem wojskowym w Alei Za-
służonych na Powązkach. Zbigniew Ro-
maszewski zmarł 13 lutego w wieku 74
lat. W okresie PRL był jednym z naj-
bardziej znanych działaczy opozycji
demokratycznej, w tym Komitetu Obro-
ny Robotników. Od 1989 roku nie-
przerwanie przez siedem kadencji za-
siadał w Senacie RP. ABOFO
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Pożegnanie Zbigniewa Romaszewskiego

Niemal 20 mln zł przyznał
sejmik samorządom lokal-
nym na budowę dróg do-
jazdowych do pól i na dwa
zbiorniki wodne małej re-
tencji.

Radni podjęli w lutym
uchwałę, dzięki której 19,9
mln zł trafi w 2014 r. do wiel-
kopolskich powiatów i gmin
na prace związane z ochroną,
rekultywacją i poprawą jako-
ści gruntów rolnych. Zdecy-
dowana większość tej kwoty,
blisko 18 mln zł, wesprze bu-
dowę lub przebudowę dróg
dojazdowych do gruntów rol-
nych. Z tej pomocy skorzysta
167 gmin województwa. Do-
tacja z regionalnej kasy waha
się od 15 tys. do 129 tys. zł

i trafi ona do wszystkich wiel-
kopolskich powiatów.

– Zaproponowany przez nas
podział pieniędzy między sa-
morządy został poprzedzony
wnikliwą analizą złożonych
wniosków – podkreśla członek
zarządu województwa Krzysz-
tof Grabowski. – Uwzględnia
również faktyczne możliwo-
ści finansowe regionalnego
budżetu.

Gminy wystąpiły też o do-
datkowe wsparcie budowy
dróg dojazdowych do pól
i upraw, uzasadniając to
zwiększonymi kosztami i ogra-
niczonymi środkami własnymi.
Zarząd województwa uwzględ-
nił 5 wniosków i w efekcie sa-
morządy otrzymają w 2014 r.

łącznie 1,65 mln zł. Gmina
Przygodzice, na terenie której
leży Janków Przygodzki,
w którym doszło do wybuchu
gazociągu, otrzyma 500 tys. zł.
Pół miliona dostanie też gmi-
na Brzeziny, a 250 tys. zł
– Czajków, przez które prze-
biega tzw. trakt kalisko-wie-
luński. Pozostałą część kosz-
tów remontu tej drogi sfinan-
sują pobliskie samorządy: sta-
rosta kaliski wyłoży 200 tys.
zł, ostrzeszowski – 130 tys. zł,
a resztę pokryją gminy. Po 200
tys. zł z budżetu regionu otrzy-
mają też gminy Tarnowo Pod-
górne i Skulsk, w której wy-
remontowana będzie droga
łącząca Wielkopolskę z ku-
jawsko-pomorskim.

Z kolei gminy Szczytniki
oraz Okonek otrzymają pie-
niądze z budżetu wojewódz-
twa na budowę zbiorników
wodnych małej retencji, od-
powiednio: 76,2 tys. i 120 tys.
zł. – W ubiegłym roku mieli-
śmy w budżecie 13 mln zł
nadwyżki z 2012 r. i tego typu
zadań mogliśmy dofinanso-
wać znacznie więcej – dodaje
Krzysztof Grabowski.

Ponadto dwom powiatom
przyznano dotację na zakup
sprzętu informatycznego
oraz oprogramowanie, służą-
ce między innymi do właści-
wej ewidencji gruntów. Po-
wiat kolski otrzyma 7,5 tys.
zł, natomiast wągrowiecki
– 70 tys. zł. RAK

Wsparcie na grunty rolne

Sejmik przyjął uchwałę
o wsparciu władz Rawi-
cza w utrzymaniu dawnej
drogi krajowej nr 36.

Rawicz przejął niedawno,
po wybudowaniu obwodnicy
miasta, użytkowanie 9-km
odcinka dotychczasowej dro-
gi krajowej nr 36. Dla gminy
to dodatkowe koszty, dlatego
ich część będzie sfinansowa-
na z budżetu regionu.

Radni debatowali o tym
w grudniu, ale wtedy brako-
wało udokumentowania sza-
cunkowych kosztów zimowego
zabezpieczenia tej trasy.

Z wojewódzkiej kasy zre-
fundowana zostanie połowa
wydatków na zimowe utrzy-
manie i remonty nawierzch-
ni, ale nie więcej niż 55.000 zł.
Jeżeli zima będzie łagodna
i koszty utrzymania niższe,
wsparcie będzie mniejsze.

W grudniu sejmik przyjął
podobną uchwałę o przyzna-
niu pieniędzy (na zimowe
utrzymanie drogi) samorzą-
dom Łubowa, Pobiedzisk
i Swarzędza, które po oddaniu
do użytku trasy S5 łączącej
Poznań z Gnieznem przejęły
zarządzanie równoległym od-
cinkiem dawnej drogi krajo-
wej nr 5. RAK

Pomogą gminie

Posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki odbyło się 10 lutego w Nowym Tomyślu. Radni zo-
stali zaproszeni do firmy Aesculap Chifa, która współpracuje z Zasadniczą Szkołą Za-
wodową w Nowym Tomyślu, kształcąc w niej swoich przyszłych pracowników. Członko-
wie komisji odwiedzili siedzibę firmy (na zdjęciu – przewodniczący komisji Stefan Mi-
kołajczak i radny Bogdan Trepiński w sali, gdzie swojego fachu uczą się przyszli ślusarze)
oraz centrum informacji medycznej Aesculap Akademia. Nowotomyskie rozwiązanie po-
kazano samorządowcom jako przykład dualnego systemu szkolenia zawodowego, łą-
czącego edukację z praktykami.
Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego wybrali się z kolei
13 lutego do Kalisza. Zwiedzili budowany tam ośrodek radioterapii, który będzie filią
Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Otwarcie placówki planowane jest w październi-
ku 2014 roku. Członkom komisji zaprezentowano strategię samorządu województwa do-
tyczącą dalszego rozwoju ośrodków radioterapii w Wielkopolsce. Zakłada ona prze-
niesienie części zabiegów z Poznania do subregionów dzięki budowie filii WCO (po Ka-
liszu będzie Piła, gdzie rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a kolejne
plany dotyczą Konina i Leszna). ABO
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Wyjazdowe prace sejmikowych komisji
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Pracodawcy w Wielkopol-
sce poszukują najczęściej
kierowców i spawaczy.

Cenieni są także pracow-
nicy z umiejętnościami ob-
sługi komputera i internetu,
znajomością języków obcych
oraz obsługi maszyn stero-
wanych numerycznie. Duża
część pracodawców wskazuje
też, że zbyt mało uczniów
kończy obecnie szkoły zawo-
dowe.

Tego można było się do-
wiedzieć podczas seminarium
zorganizowanego przez Wiel-
kopolskie Obserwatorium
Rynku Pracy, poświęconego
zapotrzebowaniu na kwalifi-
kacje i kompetencje na rynku
zatrudnienia. W spotkaniu
wzięli udział pracownicy po-
wiatowych urzędów pracy,
przedstawiciele przedsię-
biorców i szkół oraz wice-
marszałek Wojciech Janko-
wiak. KM, RAK

Debata o pracy

Jak sprawić, by na woje-
wódzkich drogach było
bezpieczniej?

Można np. likwidować za-
grożenia w pobliżu szkół po-
łożonych przy drogach woje-
wódzkich. Dzięki takim przed-
sięwzięciom (wycinaniu krza-
ków ograniczających widocz-
ność, lepszemu oznakowaniu
przejść dla pieszych, spowol-
nieniu ruchu) dzieci i mło-
dzież bezpieczniej mogą po-
dróżować do szkoły.

O szczegółach programu
współfinansowanego przez
Wielkopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich i wojewódzkie
ośrodki ruchu drogowego opo-
wiedział, podczas posiedzenia
Wojewódzkiej Rady Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego
w Poznaniu (27 lutego), dy-
rektor WZDW Marek Kmie-
cik. Szefowie WORD-ów pod-
sumowali ubiegłoroczne dzia-

łania na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na drogach
i przedstawili propozycje ta-
kich wydatków w 2014 r.

Jarosław Kuśmirek z Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP
w Poznaniu omówił natomiast
obowiązujące przepisy doty-
czące sprzątania dróg po wy-
padkach i kolizjach. Andrzej
Rogoziński zaprezentował
z kolei działalność centrum
bezpieczeństwa Skoda Auto
Lab, które od stycznia działa
w Poznaniu i w którym moż-
na poznać najnowsze systemy
bezpieczeństwa w samocho-
dach oraz uzyskać informacje
na temat bezpiecznej jazdy.

Prezes Automobilklubu
Wielkopolski Robert Werle
wspomniał też o szkoleniach
dla młodych motocyklistów,
prowadzonych na Torze Po-
znań przez AW i WORD-y
z Kalisza i Poznania. RAK

Co na drogach?
Pomnik Powstańca Wiel-
kopolskiego odsłonięto 16
lutego w Wolsztynie.

Wykonana w brązie rzeźba,
której autorką jest Agnieszka
Lisiak-Skórka, przedstawia
powstańca uzbrojonego w ka-
rabin i niosącego sztandar.
„Powstańcom Wielkopolskim,
którzy przynieśli wolność
Wolsztynowi 5 stycznia 1919
roku” – głosi inskrypcja na co-
kole postumentu, przypomi-
nając jednocześnie, że pomnik
postawiono „w 95. rocznicę
wyzwolenia Wolsztyna”.

Podczas uroczystości, w któ-
rej wziął udział m.in. wice-
marszałek Wojciech Janko-
wiak, na płycie rynku stwo-
rzono żywą rozetę powstań-
czą, a młodzież wypuściła
w niebo biało-czerwone balo-
ny z nazwiskami bohaterów
zrywu sprzed 95 lat z ziemi
wolsztyńskiej. ABO

Upamiętnili zryw sprzed 95 lat

Pomnik przedstawia powstańca niosącego sztandar.
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Wmarcu 2013 r. radni
sejmiku jednomyśl-
nie przyjęli uchwałę

o przystąpieniu samorządu
województwa do spółki pod
nazwą „Parowozownia Wolsz-
tyn”. – Na jakim etapie jest
obecnie proces jej powoływa-
nia? – pytał podczas ostatniej
sesji sejmiku radny Zbigniew
Czerwiński.

Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak przypomniał, że
objęcie udziałów w nowo two-
rzonym przedsiębiorstwie za-
deklarowały, poza wojewódz-
twem, także samorządy
Wolsztyna i powiatu wolsz-
tyńskiego oraz PKP Cargo
SA, które jest właścicielem za-
bytkowego taboru i parowo-
zowni. Ustalono wtedy, że
wkłady trzech samorządów
stanowić mają łącznie 51 proc.
kapitału założycielskiego spół-
ki, który wynosi milion zło-
tych.

– Bazą spółki miały stać się
obiekty parowozowni i zabu-
dowania stacyjne dzierżawio-
ne od Cargo na preferencyj-
nych zasadach – dopowiada
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak. – Plan zakładał, że
województwo będzie zama-
wiać regularne połączenia pa-
sażerskie trakcją parową tyl-
ko do 2016 r. Potem spółka po-
winna zarobić na swoje utrzy-
manie już tylko własną dzia-
łalnością usługową.

Dopięty biznesplan, za-
pewnione finanse i począt-
kowa determinacja czterech
partnerów nie wystarczyły
jednak, by przez kilkana-

Lokomotywy na bocznym torze
Mimo gotowego biznesplanu, początkowej determinacji czterech partnerów i zapewnionych
finansów, przez rok nie udało się powołać spółki „Parowozownia Wolsztyn”.

ście miesięcy zamienić pro-
jekt w podmiot handlowy.
– Nowy zarząd PKP Cargo
wstrzymywał się z podję-
ciem decyzji, a w paździer-
niku ubiegłego roku zmie-
niony został prezes spółki
i nastąpiła sytuacja patowa
– poinformował radnych wi-
cemarszałek. – W lutym
2014 r. został powołany nowy
prezes, któremu zapropono-
wałem kontynuację rozmów
w tej sprawie.

Zdaniem Wojciecha Janko-
wiaka kluczowe jest takie po-
dejście do negocjacji, które po-
zwoli przeforsować przyjęty

przed rokiem zapis o przed-
siębiorstwie niskonakłado-
wym z łącznym kapitałem
1 mln zł. – Trzeba jasno po-
wiedzieć, że jeśli spółka PKP
Cargo przedstawi inne roz-
wiązania, niż te zapisane
w przyjętym biznesplanie,
również samorząd woje-
wództwa będzie musiał zre-
widować swoje stanowisko
w tej sprawie – zapowiedział
wicemarszałek. – Na dzień
dzisiejszy nie można jednak
mówić o szczegółach, gdyż
nie padły jeszcze żadne kon-
kretne propozycje ze strony
spółki.

Aby zmobilizować PKP Car-
go do podjęcia dalszych decy-
zji, samorząd województwa
uruchomił połączenia trakcją
parową (zamawiając parowo-
zy kolejowej spółki na trasie
z Wolsztyna do Leszna) tylko
do końca marca tego roku.
– Nie jest wykluczone, iż
wkrótce może zakończyć się
korzystanie z parowozów i na-
stąpi ostateczne zamknięcie
parowozowni w Wolsztynie,
działającej od 107 lat – pod-
sumował Wojciech Jankowiak,
zapowiadając jednocześnie, że
na bieżąco będzie przekazywał
informacje o ustaleniach za-

równo z PKP Cargo, jak i po-
zostałymi partnerami.

Przypomnijmy, że właści-
cielem zabytkowych pocią-
gów oraz wolsztyńskiej nie-
ruchomości jest spółka PKP
Cargo. Samorząd wojewódz-
twa wielkopolskiego nato-
miast co roku dopłaca do
utrzymywania pasażerskich
przewozów parowozami oko-
ło 2 mln zł, wykładając pie-
niądze m.in. na węgiel do ko-
tłów.

Zgodnie z przyjętym bizne-
splanem, „Parowozownia
Wolsztyn” swój rozwój ma łą-
czyć przede wszystkim z tu-

rystyką. Te zamiary mają
kształtować nie tylko ofertę
przewozową, ale również spo-
sób funkcjonowania wolsz-
tyńskiego skansenu i mu-
zeum. Chce zarabiać, czyniąc
z nich zwłaszcza miejsce no-
wych atrakcyjnych wydarzeń.
Łącząc taką działalność
z promocją kultury, edukacją
oraz opieką nad zabytkami
(mają być nimi elementy ma-
jątku trwałego w postaci ta-
boru wnoszonego w aporcie
przez PKP Cargo), spółka
może korzystać także z do-
datkowych źródeł finansowa-
nia. RAK

Spółka „Parowozownia Wolsztyn” swoje plany rozwojowe ma łączyć przede wszystkim z turystyką. Najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem w mieście,
przyciągającym corocznie nawet kilkanaście tysięcy widzów, jest tradycyjna wolsztyńska Parada Parowozów.
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Podczas seminarium zor-
ganizowanego 21 lutego
w Poznaniu przez Stowa-
rzyszenie Gmin i Powia-
tów Wielkopolski rozma-
wiano na temat form
wsparcia dużych rodzin
przez władze lokalne.

– Warte podkreślenia jest
ogniskowanie wielkopolskiej
polityki społecznej wokół ro-
dzin oraz wyznaczenie spój-
nego i efektywnego planu
w tej kwestii – mówił na spo-
tkaniu członek zarządu wo-
jewództwa Tomasz Bugaj-
ski. Przypomniał też, że sa-
morząd regionu od wielu lat

wspiera rodziny, w tym wie-
lodzietne.

Debatowano również o tym,
jak istotnym obowiązkiem
dla samorządów lokalnych
są tego typu działania. Wiele
gmin wprowadziło już karty
dużych rodzin, oferując róż-
norakie zniżki i ulgi finanso-
we. Takie projekty skierowa-
no przede wszystkim do go-
spodarstw z trójką i większą
liczbą dzieci, mających wyso-
kie koszty utrzymania.

Gości poinformowano też,
że samorząd regionu pracuje
nad stworzeniem Wielkopol-
skiej Karty Rodziny. KM, RAK

Pomóc rodzinie

18 lutego ruszyła regionalna kampania „Alkohol, Narkotyki – Nie po drodze!”, zorganizowana przez samorząd woje-
wództwa i Komendę Wojewódzką Policji we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu.
Akcja, sfinansowana przez wojewódzki samorząd, ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie nega-
tywnego wpływu alkoholu i narkotyków na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ramach kampanii w Poznaniu i Ka-
liszu pojawiły się specjalne billboardy, a po stolicy Wielkopolski jeździ promujący akcję tramwaj. ABO
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Tramwaj przestrzega przed siadaniem za kółkiem po spożyciu…

Wojewódzki Urząd Pracy,
odpowiadając na wyzwa-
nia zmieniającego się ryn-
ku zatrudnienia, urucha-
mia projekty wsparcia dla
nauczycieli oraz pomoże
przystosować przedszkola
dla najmłodszych.

Skutkiem postępującego od
kilku lat w Polsce niżu demo-
graficznego są redukcje etatów
nauczycielskich i pracowni-
ków administracji szkół. Sza-
cuje się, że zagrożonych zwol-
nieniem i bezrobotnych w tym
sektorze jest w naszym woje-
wództwie blisko 1200 osób.
To do nich kierowana jest spe-
cjalna pomoc w ramach wspar-
cia procesów adaptacyjnych

i modernizacyjnych w regionie,
na którą przeznaczono 12,8
mln zł. Pieniądze trafią na
szkolenia, pośrednictwo pracy,
staże i praktyki zawodowe
przygotowujące do podjęcia
pracy w nowym zawodzie oraz
bezzwrotne wsparcie w wyso-
kości do 40 tys. zł na utwo-
rzenie własnej działalności
gospodarczej.

Powiatowe urzędy pracy
otrzymały m.in. na ten cel do-
tację w wysokości 141 mln zł,
z czego część przeznaczono
również dla osób z sektora
oświaty, które straciły pracę
przed styczniem 2013 r.

Kolejny projekt skierowany
jest do gmin: dotyczy moder-

nizacji i podniesienia jakości
funkcjonowania oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Jego celem
jest przygotowanie placówek
do przyjęcia dzieci 3- i 4-let-
nich. Pieniądze pozwolą na
budowę placów zabaw, do-
stosowanie łazienek i sal do
potrzeb młodszych dzieci oraz
zakup niezbędnego wyposa-
żenia. O pomoc mogą się ubie-
gać gminy o najniższym w re-
gionie wskaźniku upo-
wszechnienia edukacji przed-
szkolnej. Do rozdysponowania
zostały 2 mln zł, co według
szacunków umożliwi wsparcie
23 oddziałów przedszkolnych
z siedmiu gmin.

Podczas spotkania zorga-
nizowanego 6 marca w WUP
przedstawiono również stan
realizacji programu Kapitał
Ludzki w Wielkopolsce. Na re-
gionalny PO KL w latach
2007-2013 przeznaczono 2,6
mld zł, a WUP wykorzystał już
niemal wszystkie pieniądze.
Uczestniczący w konferencji
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak podkreślił, że działania
na rzecz rynku pracy przyno-
szą sukces, bo co dziesiąty
Wielkopolanin korzystał z pro-
gramu PO KL, a osób bezro-
botnych zarejestrowanych
w styczniu w naszym regionie
jest o 13 tys. mniej niż
w roku ubiegłym. KM, RAK

Dla pedagogów i przedszkolaków

Okonieczności rozwiąza-
nia problemów podta-
pianych gruntów rolni-

cy z powiatów kolskiego, ko-
nińskiego i słupeckiego prze-
konywali się niemal co roku,
gdy z powodu zbyt obfitych
zrzutów z Jeziorska woda za-
lewała ich grunty. Mieszkańcy
terenów położonych poniżej
zbiornika od dawna zwracają
uwagę na zbyt wysoki poziom
wody utrzymywany w akwe-
nie, co powodowało, nie tylko
w sytuacjach kryzysowych,
duże jej zrzuty do doliny War-
ty. Skutkiem były częste pod-
topienia gruntów rolnych, go-
spodarstw i domów położo-
nych poniżej zbiornika, zwłasz-
cza w polderze Golina.

By zapobiec w przyszłości
takim sytuacjom, 27 lutego
w Starostwie Powiatowym
w Koninie dyskutowano o wpły-
wie Jeziorska na ochronę prze-
ciwpowodziową w dolinie War-
ty. Przedstawiciele Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej apelowali
między innymi o zwiększenie
rezerwy powodziowej zbiorni-
ka. Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu Dariusz Krzy-
żański zadeklarował optyma-
lizację poziomu wody w akwe-
nie i jego obniżenie o 0,5 m po

zmianie pozwolenia wodno-
-prawnego, wydanego przez
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Łódzkiego. Oznacza
to, że od 16 kwietnia do 30
czerwca utrzymywany będzie
stały poziom piętrzenia, umoż-
liwiający większą rezerwę po-
wodziową.

– Dyrektor RZGW obiecał
inne zasady zrzutu wody i za-
pewnił, że będzie nas infor-
mował o swoich działaniach.
Będziemy pilnować tych usta-
leń – podkreśla członek za-
rządu województwa Krzysztof
Grabowski. Wiceminister śro-
dowiska Stanisław Gawłow-
ski obiecał z kolei przyspie-
szyć prace nad nowymi do-
kumentami regulującymi pra-
cę zbiornika, które mają pod-
kreślać jego nadrzędny cel
– zmniejszenie zagrożenia
powodziowego w dolinie War-
ty przez redukcję wezbrań
powodziowych.

Samorząd województwa re-
prezentowali na spotkaniu:
Krzysztof Grabowski, radni
sejmiku Karol Kujawa, Ma-
ciej Dąbrowski i Kazimierz
Pałasz oraz dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Po-
znaniu Arkadiusz Błocho-
wiak. RAK

Zatrzymają więcej wody
Zarządzający zbiornikiem Jeziorsko zadeklarowali, że zwiększą
rezerwę powodziową, by uniknąć wiosną podtopień.

Funkcjonowanie zbiornika retencyjnego w Jeziorsku wywołuje
wiele kontrowersji. Ten znajdujący się na Warcie, ale na te-
renie województwa łódzkiego, akwen jest w gestii RZGW
w Poznaniu. Jego dyrektor Dariusz Krzyżański tłumaczy, że
procedury piętrzenia i rozpiętrzania zbiornika Jeziorsko są re-
gulowane przez dokumenty wydane przez marszałka woje-
wództwa łódzkiego. Mieszkańcy winią zarządzających zbior-
nikiem o coroczne zalewanie nadwarciańskich terenów, o to,
że Jeziorsko w zbyt dużym stopniu wykorzystywane jest re-
kreacyjnie kosztem funkcji retencyjnej (za mała jest pojem-
ność przeznaczona na gromadzenie nadmiaru wody).
– Do zalania tych obszarów dochodzi notorycznie, bo zrzu-
ty wody dokonywane są w tym samym czasie, kiedy nadchodzi
fala związana z wysokimi opadami – brzmią oskarżenia rol-
ników.

Zalewają pola

O jego modernizację za-
biegano od wielu lat.
W końcu udało się zdobyć
pieniądze i jaz Osiek-Pracz
w gminie Wyrzysk, w po-
wiecie pilskim, będzie od-
budowany.

Przestarzała konstrukcja
obiektu na rzece Łobzonce
powodowała zatory lodowe,
a także zalewanie gruntów
okolicznych rolników w czasie
wiosennych i jesiennych wez-
brań wody. Teraz zostanie on
rozebrany, a w jego miejsce
powstanie nowy. Oprócz tego
w planach jest przepławka
dla ryb oraz budowa drogi do-
jazdowej.

– Nowy jaz przyczyni się do
utrzymania piętrzenia wody
na dotychczasowym poziomie
i umożliwi prowadzenie na-
wodnień łąk w dolinie Noteci,
ograniczenie zalewania grun-
tów, poprawę migracji ryb
– mówi Adam Rogoziecki, dy-

rektor Rejonowego Oddziału
w Pile Wielkopolskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych. – O tę inwestycję
zabiegaliśmy bardzo długo.
Doszliśmy do porozumienia
z rolnikami, otrzymaliśmy
wszystkie wymagane doku-
menty i teraz czekamy na
rozstrzygnięcie przetargu.

Pilna potrzeba odbudowy
jazu wynika z jego złego sta-
nu technicznego, który mógł-
by doprowadzić do katastro-
fy budowlanej. Inwestycja zo-
stała umieszczona w Progra-
mie Inwestycji Melioracyj-
nych i Gospodarki Wodnej
w 2014 roku dla zadań reali-
zowanych w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. Jeśli nic nie
stanie na przeszkodzie, to
w tym roku przedsięwzięcie
zostanie zakończone, zwięk-
szając bezpieczeństwo na oko-
licznych polach i łąkach. AP

Będzie odnowiony jaz

Stan techniczny jazu pozostawiał wiele do życzenia.
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150 kilometrów komfortowej podróży okiem maszynisty, czyli jak najnowszy wielkopolski „elf”

Nowoczesne, szybkie (do
160 km/godz.), kom-
fortowe (klimatyzowa-

ne, przystosowane dla niepeł-
nosprawnych, z biletomatami
i gniazdkami do podładowa-
nia np. laptopów), mogące
jednocześnie pomieścić nie-
mal 10 tysięcy pasażerów,
warte prawie pół miliarda
złotych. To najkrótsza cha-
rakterystyka 22 „elfów” za-
kupionych przez samorząd
województwa w ramach pro-
jektu kluczowego WRPO,
w połowie dofinansowanego
z pieniędzy unijnych.

Historia tej wielkiej inwe-
stycji wielkopolskiego samo-
rządu sięga 2008 roku, gdy
zarząd województwa podjął
decyzję o realizacji takiego
projektu. Na przełomie 2010
i 2011 roku rozstrzygnięto
przetarg (wygrała bydgoska
PESA). W 2012 roku do Wiel-

kopolski przyjechał pierwszy
„elf” w biało-czerwonych bar-
wach. Ostatni z zamówio-
nych pojazdów uroczyście po-
witano na Dworcu Letnim
w Poznaniu 25 lutego 2014
roku, przekazując go (jak po-
przednie 21) w użytkowanie
Kolejom Wielkopolskim. Wcze-
śniej marszałek Marek Woź-
niak i wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak odebrali
„elfa” w Bydgoszczy, zapo-
znając się z produkcją takich
i podobnych pojazdów w fir-
mie PESA.

Przyjazdowi ostatniego
z zamówionych pociągów to-
warzyszyła z jednej strony ra-
dość, ale z drugiej… smutek.

– Z zazdrością patrzymy na
województwo, w którym kolej
tak się rozwija. Dla nas to jed-
nak bardzo smutny dzień, bo
rozstajemy się z pojazdami,
które stworzyliśmy – mówił

Ostatni „elf” przyjechał do Poznania
Dzięki zakupowi dokonanemu przez samorząd województwa na trasach obsługiwanych przez Koleje
Wielkopolskie kursują już 22 nowoczesne elektryczne pociągi.

w Poznaniu Robert Świecho-
wicz z zarządu firmy PESA.

– Nie ukrywam, że również
trochę nam smutno, bo to
już ostatni z 22 „elfów”. Ma-
rzyłoby się, by mogło być ich

więcej – przyznał marszałek
Marek Woźniak.

„Elfy” w barwach Kolei
Wielkopolskich obsługują li-
nie przystosowane do więk-
szych prędkości: z Poznania

do Kutna, Gniezna i Zbą-
szynka. Należąca w stu pro-
centach do województwa spół-
ka dysponuje też 22 autobu-
sami szynowymi i 6 grun-
townie zmodernizowanymi
pociągami elektrycznymi.
Kursujące na innych trasach
pociągi Przewozów Regional-
nych (w tej z kolei spółce
udziały mają wszystkie wo-
jewództwa) są o wiele starsze
i wysłużone.

Niezależnie od tego, która
z firm w przyszłości zapew-
niać będzie obsługę regional-
nych połączeń, niezbędny bę-
dzie zakup nowego taboru.
– Po sfinansowaniu remontu
linii do Piły, w WRPO 2014+
nie będzie już tak dużych
pieniędzy, by kupić kilka-
dziesiąt nowoczesnych pocią-
gów. Zostanie nam jakieś 150-
-200 mln zł – zdradza wice-
marszałek Wojciech Janko-

wiak. – Trwają analizy, z któ-
rych wynika, że postawimy
raczej na tańsze pociągi spa-
linowe niż elektryczne.

Trzeba jeszcze ustalić, kto
kupi pojazdy (samorząd czy
jego spółka) i wyłoży odpo-
wiedni wkład własny do unij-
nej inwestycji. Wicemarszałek
liczy też, że samorządowi wo-
jewództwa uda się zdobyć na
kupno taboru fundusze euro-
pejskie z programów krajo-
wych.

Marszałek Marek Woźniak
podkreśla, że zamówienie 22
„elfów” to największy zakup in-
westycyjny w historii samo-
rządu województwa. Z kolei
prezesi firmy PESA wskazują,
że był to, jak dotąd, najwięk-
szy w Polsce kontrakt na za-
kup elektrycznych zespołów
trakcyjnych. To rekordy, które
długo mogą nie zostać pobite…

Artur Boiński, RAK

Ostatni z zamówionych przez województwo wielkopolskie nowoczesnych pociągów został
uroczyście powitany 25 lutego na Dworcu Letnim w Poznaniu.
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Marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek Wojciech Jankowiak, w towarzystwie przed-
stawicieli firmy PESA, tuż przed wejściem na pokład „elfa” na bydgoskim dworcu.

Jak się robi pociągi? Przedstawiciele zarządu bydgoskiej fir-
my pokazali to członkom zarządu naszego województwa.
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przemierzał 25 lutego trasę z Bydgoszczy, przez Gniezno, do Poznania

Kolej jest kręgosłupem
transportu w naszym
regionie – podkreśla

wicemarszałek województwa
Wojciech Jankowiak. – Dziś
pociągami dowozimy do Po-
znania około 40 tys. ludzi
dziennie. Myślę, że tę liczbę
można podwoić, bo badania
wskazują, że aż 55 tys. osób
dojeżdża tu samochodami.
Dlatego największą pulę pie-
niędzy unijnych, którymi w la-
tach 2007-2013 dysponował
samorząd województwa, prze-
znaczono na inwestycje zwią-
zane z rozwojem transportu,
zwłaszcza kolei.

Zasadnicza część prac pole-
gających na odnowieniu
dwóch linii kolejowych (z Po-
znania do Wągrowca i z Lu-
bonia do Wolsztyna) już się za-
kończyła, a przynajmniej
pierwsze etapy zadań finan-
sowanych z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. – Oba przedsię-
wzięcia (kosztowały łącznie
238 mln zł, a dotacja UE wy-
niosła 148 mln zł) wykonywał
poznański oddział PKP Pol-
skich Linii Kolejowych, który
zapewnił też wkład własny.
Dzięki uzyskanym podczas
tych inwestycji oszczędno-
ściom przetargowym i prze-
sunięciom pieniędzy w ra-
mach WRPO można jednak
zrealizować dwa dodatkowe
zadania, o mniejszym zakresie
– dodaje Wojciech Jankowiak.

Tory, stacje i dworzec

Pierwsze przedsięwzięcie
(wartości niemal 35 mln zł,
przy 22 mln dofinansowaniu
z UE) objęło kontynuację prac
na odcinku Wolsztyn-Gro-
dzisk Wlkp. na linii kolejowej
nr 357 Sulechów-Luboń.
– Zaplanowano wymianę na-
wierzchni torowej na bezsty-
kową na części trasy, roboty
ziemne i odwodnieniowe na
wybranym odcinku oraz mo-
dernizację układu torowego
na stacji Rakoniewice – wyli-
cza Henryk Szczefanowicz,
zastępca dyrektora Departa-
mentu Transportu UMWW.
Zmodernizowane zostanie też

oświetlenie na peronach i prze-
jazdy kolejowe, których część
będzie zlikwidowana.

Drugi projekt (koszt 33 mln
zł i 21 mln zł z UE) dotyczy
modernizacji linii kolejowej
nr 356 Poznań Wschód-Byd-
goszcz na odcinku Poznań
Wschód-Gołańcz. Tędy co-
dziennie do pracy i szkół jeż-
dżą m.in. mieszkańcy Wą-
growca, Murowanej Gośliny
czy Skoków. Na stacji Wą-
growiec zaplanowano wymia-
nę rozjazdów i nawierzchni to-
rowej, wyremontowane i do-
stosowane dla potrzeb nie-
pełnosprawnych (windy) będą
też perony. Kolejarze wybu-
dują ponadto dwie nowe sta-
cje w gminie Murowana Go-
ślina (Przebędowo i Łopucho-
wo Osiedle), a na kilku prze-
jazdach zamontowane zosta-
ną automatyczne rogatki.

– Te inwestycje poprawią
bezpieczeństwo pasażerów ko-
lei i kierowców samochodów.
Zwiększy się też komfort po-
dróży oraz dostęp do pociągów
dla osób niepełnosprawnych
– zauważa Wojciech Janko-
wiak.

W odnowienie wągrowiec-
kiego dworca zainwestuje też
lokalny samorząd, który za-
mierza utworzyć nowoczesne
zintegrowane centrum ko-
munikacyjne. Projekt rewi-
talizacji budynku z parkin-
gami kosztować będzie 8,5
mln zł, w tym udział prefe-
rencyjnej pożyczki JESSICA
stanowi 6,4 mln zł. Na dwor-
cu powstanie lokal gastrono-
miczny i salon prasowy.

Remonty w całym regionie

PKP PLK finansuje remonty
torów z trzech głównych źró-
deł: WRPO, budżetu państwa
oraz programu Infrastruktura
i Środowisko. Ponad 667 mln
zł z tego ostatniego wesprze
modernizację linii E 59 na od-
cinku Czempiń-Poznań. Ro-
boty objęły wymianę torów,
oświetlenia, ławek, podwyż-
szenie peronów do 76 cm i do-
stosowanie ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych. PKP PLK
odnowi stacje w Czempiniu,

Wygodniej po zmodernizowanych torach
Ponad 150 km/godz. mknąć będą za kilka lat pociągi na najważniejszych liniach kolejowych w regionie.

Mosinie, Puszczykówku oraz
Luboniu, a także przystanki
osobowe w Iłowcu, Drużynie
Poznańskiej, Puszczykowie
i Poznaniu Dębcu.

– W ramach modernizacji
powstanie lub zostanie odbu-
dowanych 7 mostów, 3 wia-
dukty kolejowe, 14 przepu-
stów, 8 przejść dla pieszych
– informuje Mirosław Sie-
mieniec, rzecznik spółki PKP
PLK. – Przebudowanych zo-
stanie 17 skrzyżowań kolejo-
wo-drogowych. W dwunastu
miejscach zmieni się organi-
zacja ruchu. W 2016 r. podróż
z Czempinia do Poznania
skróci się do 26 minut.

– Średnia prędkość pocią-
gów w naszym regionie jest
wyższa niż w innych woje-
wództwach, ale i tak naszą
ambicją jest, by ta prędkość
wzrosła do 120-150 km/godz.
– zapewnia Wojciech Janko-
wiak. Będzie to możliwe, gdy
kolejarze zakończą remonty
torów na kilku głównych li-

niach w województwie: do
Wrocławia, Szczecina czy
Ostrowa Wielkopolskiego
(szczegóły na infografice). Już
dziś, po wyremontowaniu linii
w kierunku Wągrowca i Lu-
bonia regionalne pociągi mogą
tam jeździć z prędkością prze-
kraczającą 100 km/godz.

Ekspresem do Piły

Nieco dłużej, zapewne do
2016 r., na remont torów po-
czekają pasażerowie podró-
żujący do Piły. Do projektów
kluczowych WRPO 2014+ ma
być wpisana ta właśnie linia
kolejowa. Obecnie tory na
niektórych odcinkach są tak
zdewastowane, że pociągi
zwalniają do 20-30 km/godz.
– Dokumentacja modernizacji
trasy z Poznania do Piły jest
niemal gotowa. Na przygoto-
wanie studium wykonalności
wyłożyliśmy z PKP PLK soli-
darnie po 700 tys. zł – mówi
Henryk Szczefanowicz.

Ze względu na zbyt wysoki
koszt (znacznie przekracza-
jący 1 mld zł) zrezygnowano
z wariantu dobudowy drugie-
go toru na tej linii, dlatego
prace na szlaku obejmą: prze-
budowę peronów, wymianę to-
rów, budowę nowych i remont
obecnych „mijanek” pociągów
na odcinkach jednotorowych
czy też zmniejszenie łuków
pozwalających na zwiększenie
prędkości kursujących pocią-
gów do 120 km/godz.

– Wyremontowane zostaną
wszystkie mosty drogowe, wia-
dukty, przepusty, w tym naj-
droższe: nad Wartą w Obor-
nikach oraz na Noteci – dodaje
Szczefanowicz. – Prace uzu-
pełni zmiana kategorii prze-
jazdów kolejowych, nowe linie
zasilania i automatyczne cen-
trum sterowania ruchem.

Koszt przedsięwzięcia wy-
ceniany jest na około 670 mln
zł. Ma ono potrwać maksy-
malnie dwa lata, a w wa-
riancie optymistycznym 16-19
miesięcy. Z rozmów i ustaleń
z PKP PLK wynika, że kole-
jarze zapewnią wkład wła-
sny na realizację inwestycji,
choć nadal nie wiadomo, czy
będzie to 20 czy 25 proc., bo
unijna dotacja wahać się bę-
dzie między 75 a 80 proc.
kwoty projektu. Ponieważ re-
mont zalicza się do tzw. du-
żych projektów (przekracza-
jących 50 mln euro) koniecz-
ne będą dodatkowe zgody Ko-
misji Europejskiej, dokładnie
przyglądającej się zadaniom
o takiej wartości.

Czysto i szybko

Wielkopolska jest jedynym
regionem w kraju, w którym
od kilku lat regularnie zwięk-
sza się liczba osób podróżują-
cych pociągami. W 2013 r.
było to około 2 mln pasażerów
więcej niż w roku poprzednim.
Na standard podróżowania
wpływa kilka czynników: do-
bre tory (tutaj sytuacja jest
niezła, bo większość jest już
gotowa lub remontowana),
nowoczesne pociągi (kilka-
dziesiąt takich już jest) oraz
odnowione dworce i ich oto-

czenie (tutaj jest najwięcej
do zrobienia).

Podróżni dostrzegli różnicę
w usługach kolejowych na
przestrzeni ostatnich lat: na
kilku liniach (do Konina, Gnie-
zna czy Wągrowca) pociągi
muszą jeździć w podwójnych
zestawach, zabierając jedno-
cześnie kilkaset osób. Po wy-
remontowaniu linii do Wą-
growca wzrost liczby pasaże-
rów jest np. znacznie większy,
niż się spodziewano. – Od
czasu, gdy pociągi na tej tra-
sie rozpędzają się do 120 km
na godzinę, mnóstwo ludzi
zdecydowało się na przesiad-
kę z samochodu na pociąg. To
zrozumiałe, skoro jest on no-
woczesny, wygodny, czysty
i szybko dojeżdża się do celu
– Wojciech Jankowiak wylicza
zalety podróży po torach.

Wicemarszałek podkreśla,
że jeśli więcej pasażerów wy-
bierze kolej, wzrosną wpływy
z biletów i mniej trzeba bę-
dzie dopłacać do połączeń.
Słowem: za te same pienią-
dze można by uruchomić
więcej pociągów. – Kolej nie
straciła na znaczeniu. Wręcz
przeciwnie, zyskuje nowych
zwolenników – podsumo-
wuje. Piotr Ratajczak

Kolejarze, władze samorządu
województwa i podpoznań-
skich gmin, partnerzy oraz
eksperci ze stowarzyszenia
„Metropolia Poznań” pracują
nad stworzeniem koncepcji
kolei aglomeracyjnej. Połą-
czeń ma być więcej, dworce
zostaną odnowione i prze-
kształcone w stacje prze-
siadkowe. Powstaną punkty
usługowe, parkingi dla sa-
mochodów i rowerów, pod-
jazdy dla autobusów.
Aby pociągi jeździły częściej,
np. co pół godziny, w Pozna-
niu muszą powstać 2 nowe
mosty nad Wartą: na Garba-
rach i Starołęce. Wąskim ko-
lejowym gardłem jest też od-
cinek między stacjami Po-
znań Wschód a Poznań Głów-
ny, gdzie przydałby się trzeci
tor oraz wspomniany most.

W metropolii
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Wwyrażanych opiniach,
także dotyczących
przeszłości, nawykli-

śmy do jednoznacznych ocen,
do wartościowania, do stoso-
wania – także politycznego
i narodowościowego – czarno-
-białego schematu. Takie oce-
ny często krzywdzą ludzi i za-
cierają rzeczywiste realia cza-
su i miejsca. Szczególnie waż-
ne jest to wówczas, gdy mamy
do czynienia z osobą, która
zmieniła opcję narodową. Nie
zawsze przyjmujemy do wia-
domości istnienie tożsamości
nie tylko polskiej, ale także
warmińskiej, kaszubskiej, ślą-
skiej... Refleksja ta przycho-
dzi na myśl podczas wspomi-
nania postaci Feliksa Nowo-
wiejskiego.

Urodził się 7 lutego 1877
roku w Wartemborku (Bar-
czewie) na Warmii, w rodzinie
krawca Franciszka i Kata-
rzyny z Falków. Od początku
uzdolniony muzycznie, uczęsz-
czał do szkoły muzycznej
w Świętej Lipce, a w 1893
roku rozpoczął pracę w Olsz-
tynie, w orkiestrze miejsco-
wego pułku grenadierów. Był
muzykiem i kompozytorem
utworów dla wojska i zespo-
łów amatorskich. Z czasem
zaczął zwracać na siebie uwa-
gę, a w 1898 roku zdobył
w Londynie nagrodę za marsz
„Pod sztandarem pokoju”.
Wtedy też podjął studia
w Konserwatorium Juliusza
Sterna w Berlinie, potem
w Szkole Muzyki Kościelnej
w Ratyzbonie i wreszcie
w Akademickiej Szkole Mi-
strzów Maxa Brucha w Ber-
linie. Dwukrotnie otrzymał
nagrodę im. Giacomo Meyer-
beera, co zapewniło mu ma-
terialne podstawy do dal-
szych studiów muzycznych.

Z czasem Nowowiejski wy-
specjalizował się w muzyce
chóralnej, organowej. W 1909
roku w Amsterdamie odniósł
wielki sukces oratorium „Quo
vadis”, inspirowanym powie-
ścią Henryka Sienkiewicza.
W tradycji rodzinnej berliń-
skie lata 1907-1909 zadecy-
dowały o wyborze polskiej
opcji przez kompozytora. Bar-
czewska rodzina Nowowiej-
skich miała bowiem tożsa-
mość warmińską, w domu
mówiło się po niemiecku lub
dialektem warmińskim.

Feliks jednoznacznie opo-
wiedział się za opcją polską.
Z najbliższego otoczenia po-
dobną drogę wybrał też jego
brat Rudolf – w przyszłości
ksiądz, nauczyciel języków
klasycznych. Wydaje się, że
droga ewentualnego odwrotu
została zamknięta w 1910
roku w Krakowie, gdy Feliks

Wielkopolanin z Warmii rodem
Choć w jego rodzinnym domu nie mówiło się po polsku, to on sam stał się autorem muzyki do bodaj
najbardziej znanej polskiej pieśni patriotycznej.

Nowowiejski, już jako dyrek-
tor tamtejszego Towarzystwa
Muzycznego, napisał melodię
do wiersza Marii Konopnickiej
„Hasło”. Utwór, jako „Rota”,
po raz pierwszy został wyko-
nany przez połączone chóry
w czasie uroczystości odsło-
nięcia pomnika Grunwaldz-
kiego, 15 lipca 1910 roku.

Pierwszą wojnę światową
Nowowiejski przetrwał w ber-
lińskiej orkiestrze garnizono-
wej. W 1918 roku kompozytor
stanął przed problemem zwią-
zanym z ostatecznym miej-
scem zamieszkania. Był już
wtedy ożeniony ze swoją
uczennicą, Elżbietą Mironiuk
– ona to i jej matka zapewni-
ły Nowowiejskiemu warunki
do spokojnej pracy artystycz-
nej. Proponowano mu pracę
w Lipsku i w Warszawie, lecz
wybór padł na Poznań. Ro-
dzina zamieszkała najpierw

w kamienicy przy ulicy Cheł-
mońskiego, a od 1929 roku we
własnym, nowo postawionym
domu przy alei Wielkopol-
skiej 11.

Międzywojenny Poznań był
jedną z muzycznych stolic
Polski, a Feliks Nowowiejski
należał do głównych postaci
tego środowiska. Stał się nie-
mal dyktatorem w sprawach
związanych z chórami, uczył
w Konserwatorium Muzycz-
nym, był dyrygentem Miej-
skiej Orkiestry Symfonicz-
nej. Sam będąc reprezentan-
tem kierunku późnoroman-
tycznego, propagował twór-
czość m.in. Maurice'a Rave-
la, Igora Strawińskiego,
a także Tadeusza Zygfryda
Kasserna, Stefana Bolesła-
wa Poradowskiego, Tadeusza
Szeligowskiego. Był wirtu-
ozem gry organowej, chętnie
improwizował, a jego recitale

organowe w Auli Uniwersy-
tetu Poznańskiego i w kościo-
łach były transmitowane przez
Polskie Radio.

Dużo komponował. W 1924
roku w Operze Poznańskiej
odbyła się premiera opery
Feliksa Nowowiejskiego „Le-
genda Bałtyku”. Z poznań-
skiego okresu pochodzi wiele
znanych i popularnych utwo-
rów, baletów („Król wi-
chrów”), marszów, a także
pieśni patriotycznych, wśród
nich „Marsylianka wielko-
polska” – dzieło na cześć Po-
wstania Wielkopolskiego
1918-1919. Pisał koncerty
i symfonie, liczne pieśni. Był
honorowym członkiem The
Organ Music Society w Lon-
dynie. Chyba jednak najlepiej
czuł się, gdy stawał przed
chórem. Najsłynniejszy jego
występ odbył się w 1929 roku
na stadionie miejskim (na
Wildzie) z okazji Powszechnej
Wystawy Krajowej, gdy pro-
wadził koncert kilku tysięcy
artystów połączonych chó-
rów. Był wyróżniony Pań-
stwową Nagrodą Muzyczną

i odznaczony Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Dom państwa Nowowiej-
skich przy alei Wielkopolskiej
znamy przede wszystkim
z (nieco podkolorowanej)
książki – wspomnień synów
kompozytora, Feliksa Marii
i Kazimierza Nowowiejskich
„Dookoła kompozytora”. To-
czyło się tam wartkie, typowo
mieszczańskie życie, regulo-
wane przez dwie panie: te-
ściową i żonę twórcy „Roty”.
Główne pomieszczenia na par-
terze zajmowały muzyczny
salonik z wyjściem do ogrodu,
gabinet-pracownia Feliksa
Nowowiejskiego i jadalnia.
Mieszkańcy swoje pokoje mie-
li na piętrze. Panował tam cią-
gły ruch i gwar, a główny cię-
żar utrzymania owej gro-
madki i całego domu spoczy-
wał na gospodarzu, który cięż-
ko pracował, ale i dbał o za-
sadność wydawania zarobio-
nych pieniędzy. W saloniku
państwa Nowowiejskich od-
bywały się recitale, lekcje
muzyki, w domu przy alei
Wielkopolskiej bywali gośćmi
najznakomitsi przedstawi-
ciele świata sztuki i polityki
międzywojennej Polski, wśród
nich Jan Kiepura, Wanda
Wermińska. Sam kompozytor
był postacią bardzo charak-
terystyczną i obiektem aneg-
dot, które obiegały cały Po-
znań. Bardzo cenił sobie tytuł
honorowego szambelana pa-
pieskiego, otrzymany w 1935
roku za „Missa pro pace”
– mszę w intencji pokoju.

Latem rodzina przenosiła
się do Piątkowa, do zakupio-
nego domu z gospodarstwem,
przy dzisiejszej ulicy Obor-
nickiej 303. Tam kompozytor
nadal pracował, prowadził
próby orkiestry, nie izolował
się od miejscowej ludności.

Mimo wszystko Feliks No-
wowiejski nie czuł się w Po-
znaniu najpewniej. Był różnie
postrzegany. Niemcy widzie-
li w nim zdrajcę Niemiec,
polscy działacze endeccy wy-
pominali mu twardość wy-
mowy i kwestionowali szcze-
rość przyjętej przezeń opcji
narodowej. W rezultacie pod
koniec lat trzydziestych kom-
pozytor myślał o przeniesie-
niu się do Gdyni, bliżej stron
ojczystych. Ale zamiaru nie
zdążył już zrealizować w ob-
liczu nadciągającego zagro-
żenia wojennego.

Po wybuchu wojny było
oczywiste, że Niemcy nie zo-
stawią w spokoju autora me-
lodii do „Roty”. Rodzina No-
wowiejskich przeniosła się
do Krakowa, a pan domu
pod przybranym nazwiskiem

wkrótce też tam dołączył. Ni-
kogo nie spotkały przykrości
ani szykany (co niektórzy po
wojnie wypominali państwu
Nowowiejskim), ale podczas
okupacji kompozytor uległ
wylewowi krwi do mózgu, co
radykalnie uniemożliwiło
kontynuowanie działalności
artystycznej. Dopiero po wie-
lu latach odkryto, że było to
wydarzenie, które uratowało
rodzinę przed nieprzewidzia-
nymi okolicznościami. Niem-
cy bowiem doskonale wie-
dzieli o pobycie artysty i jego
rodziny w Generalnym Gu-
bernatorstwie i w 1943 roku
zamierzali Nowowiejskiego
sprawdzić, powierzając mu
napisanie muzyki do propa-
gandowego filmu o zbrodni
katyńskiej; od zamiaru jed-
nak odstąpili, gdy przekona-
li się o stanie zdrowia kom-
pozytora.

Po zakończeniu wojny ro-
dzina Nowowiejskich wróciła
do domu przy alei Wielkopol-
skiej. Rękopisy i pamiątki
zdeponowane w różnych miej-
scach udało się ocalić przed
zniszczeniem. Życie powoli
zaczynało wracać do normy;
jedynie chory artysta nie był
już w stanie wrócić do pracy.
Zmarł we śnie 18 lutego 1946
roku.

Manifestacyjny pogrzeb
kompozytora i złożenie trum-
ny w podziemiach kościoła
pw. św. Wojciecha zapocząt-
kowały jednak stopniowy
zmierzch jego popularności
i namnożyły liczne kontro-
wersje wokół jego osoby. Spra-
wy nie ułatwiały też konflik-
ty wewnątrz rodziny i stop-
niowe odchodzenie na drugą
stronę życia obydwu pań,
wreszcie kolejnych synów. Do-
piero 7 lutego 2008 r., w 131.
rocznicę urodzin Feliksa No-
wowiejskiego, w domu kom-
pozytora został otwarty salon
artystyczny „Willa wśród róż”.
Powstanie salonu możliwe
było dzięki dofinansowaniu ze
środków samorządu miasta.
Mieszka tam z rodziną naj-
młodszy syn artysty, Jan No-
wowiejski, który pełni obo-
wiązki gospodarza. Pieczoło-
wicie odtworzono przedwo-
jenny wystrój domu, a przede
wszystkim zachowano cha-
rakterystyczną artystyczną
atmosferę, w której regular-
nie odbywają się koncerty
i recitale kameralne. Dziś
powoli wraca pamięć o twór-
czości Feliksa Nowowiejskie-
go, w kraju są liczne szkoły
i orkiestry jego imienia, mu-
zeum w Barczewie, a w Po-
znaniu są organizowane kon-
kursy organowe imienia tego
artysty. Marek Rezler
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Feliks Nowowiejski osiadł wraz
z rodziną w Poznaniu po I wojnie
światowej.
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Polecamy

Dialogi kobiety
z mężczyzną

15 marca na premierę sztu-
ki „Nikt nie spotyka nikogo”
zaprasza Teatr im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu.
Dramat, na podstawie książ-
ki Petera Asmussena, wyre-
żyserował Rudolf Zioło. Kan-
wę przedstawienia stanowią
dialogi Kobiety i Mężczyzny,
które odnoszą się do sytuacji
powtarzalnych w wielu związ-
kach – spotkania, pełnego
nadziei oczekiwania, samot-
ności i rozstania.

Kochanek
w teatrze

Premierę spektaklu „Don Gio-
vanni” w reżyserii Pippo Del-
bono zaplanowano na 22 mar-
ca w Teatrze Wielkim w Po-
znaniu. Historii rozpustnika,
uwodzącego i porzucającego
kolejne kobiety, którego spo-
tyka sprawiedliwa kara, to-
warzyszy budująca psycholo-
giczne portrety bohaterów
muzyka Wolfganga A. Mo-
zarta, zapewniająca temu
dziełu liczne grono widzów na
całym świecie.

Zbroje i miecze
samurajów

Muzeum Okręgowe w Pile za-
prasza na wystawę „Samu-
raje. Rycerze dawnej Japonii”
do siedziby placówki przy ul.
Browarnej 7. Ekspozycję, któ-
rą otwarto 13 marca, będzie
można oglądać do 4 maja.
Zaprezentowane zostaną tam
dawne zbroje i miecze sa-
murajów oraz repliki, które zo-
stały wykonane przez po-
znańskiego kolekcjonera
i miłośnika sztuki japońskiej
Macieja Płotkowiaka. RAK

W pierwszy weekend mar-
ca poznański Teatr Nowy
zaprosił widzów nie na
spektakl, ale na otwarcie…
zrewitalizowanego foyer.

W odnowionej przestrzeni
teatru można teraz nie tylko
kupić bilety, ale także wypić
kawę, zjeść ciasto, porozma-
wiać, poleżeć, posłuchać oraz
poczytać, np. dostępne tam
nowe wydania „Monitora
Wielkopolskiego”. Gościom za-
oferowano również bezpłatny
dostęp do sieci wi-fi, umożli-
wiający przeglądanie inter-
netu, wysłanie e-maila bądź
wizytę na portalach społecz-
nościowych.

– Foyer nie będzie wyłącznie
„przestrzenią kawową”, ale
stanie się miejscem animacji
kultury, do którego chcieliby-

śmy widzów zaprosić i przy-
zwyczaić – zapowiada Andrzej
Hamerski, kierownik działu
marketingu i impresariatu
w poznańskim teatrze. – Za-
oferujemy gościom stałe punk-
ty, np. pokazy archiwalnych
filmów i materiałów, spotkania
z aktorami czy miejsce do bo-
okcrossingu.

– Można u nas pośmiać się,
popatrzeć, pomyśleć, pouczyć,
pomarzyć, poszeptać, popra-
cować i pobawić się – zachęca
Aneta Cardet z działu mar-
ketingu i impresariatu. – Ser-
decznie zapraszamy. Oferuje-
my nieskończenie wiele moż-
liwości dla każdego od 0 do
104 lat.

Foyer będzie czynne co-
dziennie od godz. 9, a w week-
endy od godz. 11. RAK

Poszeptać we foyer
Igor Michalski (na zdję-
ciu) do 31 maja pokieruje
Teatrem im. Wojciecha Bo-
gusławskiego w Kaliszu.
A nowy dyrektor pojawi
się tam dopiero 1 czerwca.

Igora Michalskiego na sta-
nowisku szefa kaliskiej sceny
miała zastąpić (w trybie po-
zakonkursowym) Magdalena
Grudzińska. W grudniu z taką
propozycją do ministra kultu-
ry wystąpił marszałek woje-
wództwa Marek Woźniak. Mi-
nister Bogdan Zdrojewski nie
zgodził się na to rozwiązanie
i w efekcie zarząd wojewódz-
twa, któremu podlega kaliski
Teatr im. W. Bogusławskiego,
ogłosił konkurs na stanowisko
dyrektora sceny nad Prosną.

W ten sposób Igor Michal-
ski, który od stycznia kieru-

– zapewnia Igor Michalski.
– Podobnie jak propozycje
spektakli na 2015 rok. Do
współpracy zaprosiłem już
wstępnie Kubę Kowalskiego
i Ewelinę Marciniak, choć for-
malnie o ich reżyserowaniu
w Kaliszu zdecyduje już nowy
dyrektor.

Najbliższą premierę w ka-
liskim teatrze zaplanowano
na 15 marca. Widzowie będą
mogli obejrzeć spektakl „Nikt
nie spotyka nikogo" w reż.
Rudolfa Zioło (piszemy o tym
obok). Z kolei coroczne Kali-
skie Spotkania Teatralne,
czyli najstarszy w Polsce (już
54. edycja) Festiwal Sztuki
Aktorskiej rozpocznie 10 maja
premierowy pokaz sztuki
Szekspira „Kupiec Wenecki”
w reż. Adama Nalepy. RAK

je również Teatrem Muzycz-
nym w Gdyni, będzie do koń-
ca maja nadal szefował kali-
skiej placówce. Od 1 czerwca
2014 r. jego obowiązki przej-
mie nowy dyrektor, wyłonio-
ny w konkursie.

– Zmiany kierownicze
w żaden sposób nie zaburzą
pracy naszego teatru, bowiem
tegoroczne premiery są już
szczegółowo zaplanowane

Teatr czeka na dyrektora
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Artystyczne emocje w Pile
Sejmik przyznał 196 tysięcy złotych na tegoroczne koncerty
i spektakle w pilskiej „Fabryce Emocji”.

Kulturalna współpraca
samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego

i miasta Piła rozpoczęła się
w 2013 roku, kiedy pięć re-
gionalnych samorządowych
instytucji artystycznych – Te-
atr Wielki w Poznaniu, Polski
Teatr Tańca – Balet Poznań-
ski, Teatr im. Aleksandra
Fredry w Gnieźnie, Teatr im.
Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu oraz Filharmonia
Poznańska – zaprezentowały
swoje spektakle i koncerty
w Regionalnym Centrum
Kultury „Fabryka Emocji”
w Pile.

W 2013 roku artyści z pod-
ległych marszałkowi insty-
tucji wystąpili łącznie w sied-
miu wydarzeniach, które obej-
rzało około 2400 widzów, co
pokazuje, że ubiegłoroczna
inicjatywa cieszyła się sporą

popularnością. Koszty wspo-
mnianych spektakli w pół-
nocnej Wielkopolsce w całości
sfinansowano wówczas z bu-
dżetu województwa. Pomysł
okazał się na tyle dobry, że
zdecydowano o kontynuacji
współpracy, choć w nieco innej
formule, przekazując pienią-
dze na wyjazdy bezpośrednio
do teatrów i filharmonii. A do
grona instytucji biorących
udział w tym projekcie dołą-
czy w 2014 r. Teatr Nowy
w Poznaniu.

– W tym roku także chce-
my zaoferować mieszkańcom
Piły dostęp do ciekawych kul-
turalnych wydarzeń, ale po-
stanowiliśmy nie dawać pie-
niędzy miastu, lecz sfinan-
sować koszty wyjazdów sa-
morządowych instytucji – tłu-
maczyła radnym z Komisji
Kultury Agata Grenda, dy-

rektor Departamentu Kul-
tury UMWW.

– Piła ma dobre warunki,
świetną salę do koncertów,
a jednocześnie wykorzystu-
jemy pracę naszych artystów
– uzupełnił radny Henryk
Szopiński. Z kolei przewod-
nicząca komisji Maria Grab-
kowska dodała, że radni sej-
miku od lat zabiegali o to, by
podległe marszałkowi woje-
wództwa instytucje kultury
wyjeżdżały z koncertami
i spektaklami w teren.

Dyrektor Regionalnego
Centrum Kultury „Fabryka
Emocji” w Pile Stanisław Dą-
bek, w porozumieniu z przed-
stawicielami Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu
oraz dyrektorami samorzą-
dowych instytucji kultury,
ustalił harmonogram tego-
rocznych występów. – Reper-

tuar jest gotowy, choć niewy-
kluczone, że detale, np. daty
poszczególnych występów,
mogą się jeszcze zmienić – do-
daje Agata Grenda.

Teatr Wielki im. S. Mo-
niuszki zaproponuje „Kome-
dię o niemej żonie”. „Dwuna-
stu gniewnych ludzi” zagrają
artyści z Teatru Nowego
w Poznaniu. Polski Teatr Tań-
ca – Balet Poznański przed-
stawi dwa spektakle: „Do-
brze, że tu jesteś” oraz „Czter-
dzieści”. Widzowie z Piły będą
mogli zobaczyć również „Pi-
nokia” w wykonaniu Teatru
im. A. Fredry w Gnieźnie
oraz „Szalone nożyczki” za-
prezentowane przez aktorów
Teatru im. W. Bogusławskie-
go w Kaliszu. Z kolei Orkie-
stra Filharmonii Poznańskiej
oraz Chór Chłopięcy i Męski
Poznańskie Słowiki przed-
stawią koncerty: „Mozart
i Wielkopolanie”, a także „Sło-
wicze kolędowanie”.

Łączny koszt wszystkich
spektakli i występów wy-
niesie 196 tysięcy złotych.
Pieniądze zostaną przezna-
czone między innymi na ho-
noraria, obsługę technicz-
ną, przejazd artystów, trans-
port dekoracji lub instru-
mentów, tantiemy, delegacje
oraz, jeżeli zajdzie taka ko-
nieczność, koszty noclegów
w Pile.

***
Przyczynkiem do rozpoczę-

cia współpracy regionalnego
samorządu z Piłą był m.in.
fakt braku w tym mieście,
a nawet w całym subregionie
pilskim, instytucji artystycz-
nej lub upowszechnieniowej,
dla której organizatorem jest
samorząd województwa wiel-
kopolskiego. RAK

W ubiegłym roku artyści z podległych marszałkowi instytucji wystąpili łącznie w siedmiu
spektaklach i koncertach w Pile, które obejrzało około 2400 widzów. Na zdjęciu grudnio-
wy koncert Filharmonii Poznańskiej i chóru Poznańskie Słowiki pt. „Słowicze Kolędowanie”.
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Niemal 2,6 mln zł dotacji
podzielił zarząd woje-
wództwa pomiędzy pod-
mioty startujące w kon-
kursie ofert na tegoroczne
wydarzenia kulturalne.

Najwięcej pieniędzy w 2014
roku (350 tysięcy złotych) przy-
znano na organizację kolejnej
edycji „Malta Festival” w Po-
znaniu. 100 tysięcy zasili bu-
dżet poznańskiej fundacji
„Transatlantyk”, a po 70 ty-
sięcy złotych otrzymają orga-
nizatorzy festiwalu „Ukraińska
Wiosna” oraz 22. odsłony „Blu-
es Expressu”. Z kolei „Akade-
mii Gitary” oraz dwumiesięcz-
nikowi „Czas Kultury” przy-
znano po 60 tysięcy złotych.

Zastrzyk finansowy z bu-
dżetu województwa wielko-
polskiego otrzyma też kilka-
dziesiąt mniejszych przedsię-
wzięć kulturalnych realizo-
wanych na terenie całego re-
gionu. Po kilka tysięcy złotych
dostaną między innymi orga-
nizatorzy lokalnych koncer-
tów, przedstawień czy też wy-
staw. Dla przykładu tysiąc
złotych na warsztaty ręko-
dzieła artystycznego przy-
znano w 2014 roku złotow-
skiemu kołu Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.

Łącznie na realizację tego-
rocznych wydarzeń kultural-
nych w regionie, organizo-
wanych w formie powierzenia
lub wspierania zadań pu-
blicznych, zarząd wojewódz-
twa przeznaczył 2,59 mln zł.

5 marca spośród złożonych
w konkursie 403 wniosków
dotację przyznano 181 zada-
niom. Najwięcej, 123, reali-
zować będą wielkopolskie sto-
warzyszenia, które otrzyma-
ją 1,48 mln zł. 56 zadań za po-
nad 1 milion złotych dotacji
przygotują fundacje, a dwa
przedsięwzięcia (za 16 tys. zł)
zrealizują pozostałe podmio-
ty. Z przyczyn formalnych od-
rzucono 6 wniosków. RAK

Miliony
na kulturę
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Celem przedsięwzięcia jest
wyróżnienie materiałów dzien-
nikarskich związanych z fun-
duszami unijnymi, propagują-
cych korzyści wynikające 
z członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej, a także ukazujących
obraz samorządnej Wielkopol-
ski, jej życie społeczne, go-
spodarcze i kulturalne podczas
10 lat funkcjonowania w struk-
turach UE.

Do udziału w konkursie za-
praszamy dziennikarzy redakcji
prasowych, radiowych i telewi-
zyjnych. Regulamin przedsię-
wzięcia i formularz zgłoszenio-
wy znajdują się na stronach in-
ternetowych www.wrpo.wielko-
polskie.pl w dziale „aktualności”
oraz na www.umww.pl. Na obu
portalach publikowane będą
też informacje o konkursie. 

Z ewentualnymi pytaniami
można zwracać się do Biura
Prasowego UMWW: tel. 61
626 66 79, e-mail: rzecz-
nik@umww.pl. Termin nadsy-
łania zgłoszeń upływa 31 mar-
ca 2014 r.

Przy ocenie prac brane będą
pod uwagę przede wszystkim:
wartość merytoryczna publi-
kacji oraz ich zawartość infor-
macyjna, oryginalność, atrak-
cyjność i komunikatywność,
profesjonalne podejście do te-
matu oraz walory warsztatowe.

W konkursie przewidziano
trzy nagrody pieniężne: 7000
zł, 5000 zł i 3000 zł.       PPIITT

Konkurs
dziennikarski

Prawdopodobnie kilka mie-
sięcy trwać będą jeszcze
procedury związane z pod-

pisaniem Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020. Pierw-
sze nabory wniosków w kon-
kursach dotacyjnych zostaną
rozpisane najwcześniej pod ko-
niec roku. Nie oznacza to jed-
nak, że czeka nas rok bez in-
westycji wspieranych z pieniędzy
unijnych.

Do jesieni 2013 r. w Wiel-
kopolsce zakontraktowano po-
nad 90 proc. środków unij-
nych, które samorząd woje-
wództwa miał do dyspozycji 
w ramach programu regional-
nego. Na pieniądze z WRPO
2014+ trzeba będzie nato-
miast poczekać jeszcze kilka
miesięcy. Tyle czasu potrzeba
bowiem na zakończenie
uzgodnień na poziomie krajo-
wym oraz na późniejsze ne-
gocjacje programu z Komisją
Europejską. Nie grozi nam
jednak luka finansowa pod-
czas przechodzenia z jednej
perspektywy finansowej w ko-
lejną. 

– To prawda, że większość
środków Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013 zo-
stała rozdysponowana. Mamy
jednak wciąż do dyspozycji
pulę ponad 400 mln złotych,
które możemy przeznaczyć na
nowe przedsięwzięcia. Wiel-
kość tej puli jest zmienna,
ponieważ wynika z aktualnego
kursu euro oraz oszczędności
poprzetargowych – mówi Ma-
rek Woźniak, marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego. 
– Planujemy kolejne nabory
wniosków. Prawdopodobnie 
w pierwszej połowie roku ogło-
simy kilka konkursów. 

Pod koniec stycznia zakoń-
czył się nabór wniosków o do-
finansowanie projektów zwią-
zanych z rozwojem mikro-
przedsiębiorstw. Konkurs cie-
szył się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Przyjęto 196
wniosków o łącznej wartości
całkowitej projektów sięgającej

Worek z unijnymi pieniędzmi 
nie jest jeszcze pusty
Ponad 400 milionów złotych nadal pozostało do rozdysponowania w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całoroczny plac zabaw w Środzie Wielkopolskiej jest jednym z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działań WRPO, wspie-
rających rozwój mikroprzedsiębiorstw.
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prawie 60 mln zł, z czego łącz-
na wnioskowana kwota o do-
finansowanie wynosi ponad
29 mln zł. Tymczasem na do-
tacje w ramach tego naboru
przewidziano jedynie około mi-
liona euro.

Znacznie większa kwota po-
została do dyspozycji w in-
nym konkursie, którego celem
jest wsparcie projektów wpły-
wających na wzmocnienie re-
gionalnego układu powiązań
drogowych (drogi wojewódzkie,
z wyłączeniem dróg woje-
wódzkich w miastach na pra-
wach powiatu). Szacunkowa
suma pieniędzy przeznaczo-
nych na realizację inwestycji
drogowych wynosi 11 mln
euro, choć może się ona zmie-
nić. To nie jest jednak wszyst-
ko, bo na te same cele ogło-
szono kolejny nabór wniosków.
W tym rozdaniu szacunkowa
kwota dotacji unijnych wynosi
2 mln euro.

5 mln euro przeznaczono
natomiast na kolejny kon-
kurs, tym razem w ramach

działań zmierzających do mo-
dernizacji regionalnego ukła-
du kolejowego. Nabór wnio-
sków ma formułę zamkniętą,
tzn. beneficjentem upraw-
nionym do składania wnio-
sków są PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Centrum Re-
alizacji Inwestycji, Oddział 
w Poznaniu.

Pod koniec lutego ogłoszo-
no jeszcze inny konkurs 
– dla projektodawców planu-
jących działania powiązane 
z Regionalną Strategią Inno-
wacji, a konkretnie z projek-
tami wzmacniającymi infra-
strukturę badawczo-rozwojo-
wą poprzez m.in. zakup badań

i ekspertyz niezbędnych do
kompleksowego świadczenia
usług dla potrzeb sektora
MSP. O wsparcie unijne
mogą ubiegać się podmioty
prowadzące działalność go-
spodarczą w zakresie badań
naukowych i prac rozwojo-
wych, w tym w szczególności
szkoły wyższe, jednostki na-

ukowe i przedsiębiorcy. Sza-
cunkowa wielkość kwoty prze-
widzianej do rozdysponowania 
w konkursie wynosi 2 mln
euro.

Lista naborów w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 nie jest jeszcze za-

mknięta. Zainteresowani wspar-
ciem unijnym powinni zaglądać
na stronę internetową www.
wrpo.wielkopolskie.pl, na której
zamieszczane są informacje 
o trwających konkursach.

Warto też podkreślić, że
nie wszystkie pieniądze z pro-
gramu regionalnego zostaną
przeznaczone na nowe nabo-
ry. Część z nich będzie wyko-
rzystana na wsparcie realiza-
cji projektów z list rezerwo-
wych, tworzonych po zakoń-
czeniu procedur konkurso-
wych. 

– Robimy wszystko, by
pierwsze konkursy z kolejne-
go budżetu unijnego mogły zo-
stać ogłoszone pod koniec
2014 roku – deklaruje mar-
szałek Marek Woźniak. – Sta-
ramy się, by przejście z jednej
perspektywy finansowej w dru-
gą odbyło się jak najbardziej
płynnie. Sądzę, że nam się to
uda i luka finansowa w prze-
kazywaniu dofinansowania
unijnego nie będzie w Wiel-
kopolsce odczuwalna.        PPIITT

Nie wszystkie pieniądze z programu
regionalnego będą przeznaczone na
nowe nabory. Część z nich zostanie

wykorzystana na wsparcie realizacji projek-
tów z list rezerwowych, tworzonych po za-
kończeniu procedur konkursowych.

„„HHiissttoorriiaa  pprraawwddzziiwwaa””  ttoo  ttyyttuułł
nnaajjnnoowwsszzeejj  kkaammppaanniiii  pprroommuujjąącceejj
ffuunndduusszzee  uunniijjnnee,,  kkttóórraa  oodd  11  lluu--
tteeggoo  oobbeeccnnaa  jjeesstt  ww  mmeeddiiaacchh..  

Kampania opiera się na re-
lacjach bohaterów, którzy opo-
wiedzieli o zmianach w swoim
życiu, związanych z fundusza-
mi. Pani Irmina z Bydgoszczy
dzięki wsparciu unijnemu zdo-
była nowy zawód, a mama kil-
kunastoletniego Aleksa z So-
snowca znalazła pracę na pły-
walni zmodernizowanej ze
środków UE. Chłopiec może te-
raz atrakcyjniej spędzać wolny
czas z przyjaciółmi. To tylko
dwie z ośmiu osób, których hi-
storie poznamy w reklamo-
wych spotach.                RRAAKK

Relacje o UE
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17 lutego został on prze-
słany do Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju w celu
przedłożenia go do zaopinio-
wania Międzyresortowemu Ze-
społowi do spraw Programo-
wania i Wdrażania Funduszy
Strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej.

Kolejnym etapem będzie
przekazanie projektu WRPO
2014+ do Komisji Europej-
skiej. Nastąpi to prawdopo-
dobnie na przełomie marca 
i kwietnia. Jeśli negocjacje 
z KE przebiegną sprawnie, to
przyjęcie tego dokumentu na-
stąpi w trzecim kwartale bie-
żącego roku.

Projekt WRPO 2014+ jest
stale modyfikowany: obecnie
trwają prace nad wersją 7.0
tego dokumentu.             PPIITT

WRPO 2014+
trafi do KE

PPaarrkk  OOrriieennttaaccjjii  PPrrzzeessttrrzzeennnneejj  
ii  MMoouunnttbbaatttteenn  BBrraaiilllleerr  oottwwiiee--
rraajjąą  oocczzyy  nniiee  ttyyllkkoo  nniieewwiiddoommyymm
ddzziieecciioomm..  

Usuwamy niepełnospraw-
ność – deklaruje na swojej
stronie internetowej spółka
Harpo. I nie ma w tym krzty
przesady. Firma od niemal 30
lat wykorzystuje technologie
elektroniczne i informatycz-
ne do tego, by wcielać w życie
swą misję. Doskonale wpisu-
je się w nią zakup technologii
produkcji elektronicznej braj-
lowskiej maszyny do pisania 
– Mountbatten Brailler. Harpo,
dzięki wsparciu ze środków
WRPO na lata 2007-2013,
jest obecnie jedynym jej pro-
ducentem i dystrybutorem na
świecie. Elektroniczne urzą-
dzenie brajlowskie, stworzone
dla upamiętnienia lorda Mo-
untbattena, jest w istocie
czymś więcej niż maszyną do
pisania.

Spadkobiercy lorda pracują w Poznaniu

Urządzenia firmy Harpo eksportowane są na cały świat, a najwięcej trafia ich do USA.
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Przedsięwzięcie pn. „Bu-
dowa kanalizacji sani-
tarnej i oczyszczalni ście-

ków – II etap oraz separatorów
na wlotach do Jeziora Rogo-
zińskiego i rzeki Wełny w aglo-
meracji Rogoźno” zostało do-
finansowane z pieniędzy Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2007-2013. Koszt projektu
wyniósł ponad 28 mln zł, 
a kwota dotacji z Unii Euro-
pejskiej w działaniu 3.4 „Go-
spodarka wodno-ściekowa”
przekroczyła 15,8 mln zł.

Ta największa do tej pory ro-
gozińska inwestycja trwała po-
nad 2,5 roku, a uroczyście od-
dano ją do użytku 14 lutego.
Szczegóły projektu oraz drogę
od wniosku do zakończenia
prac przedstawił gościom bur-
mistrz Rogoźna Bogusław Ja-
nus. – Inwestycji kanalizacyjnej
na pierwszy rzut oka nie widać.
Zakopane w ziemi rury nie
wpływają na poprawę krajo-
brazu i estetyki miasta. Jednak
w bezsporny sposób podnoszą
standard i jakość życia miesz-
kańców, a także wpływają na

polepszenie stanu środowiska
naturalnego – podsumował
burmistrz.

– Tak duże przedsięwzięcie
ze środków unijnych to znak
naszych czasów. Dzięki po-
dobnym projektom możemy
skutecznie rozwiązywać pro-
blemy mieszkańców – stwier-
dził wicemarszałek woje-
wództwa Wojciech Jankowiak,
gratulując samorządowcom 
i wykonawcom finalizacji za-
dania.

W ramach inwestycji roz-
budowano i zmodernizowano

oczyszczalnię ścieków oraz
ułożono niemal 22 km nowej
sieci kanalizacji sanitarnej
na obszarach zachodniej czę-
ści Rogoźna, a także w Gar-
batce i Rudzie, co umożliwia
podłączenie do niej ponad
3500 osób. Wybudowano
również 9 przepompowni ście-
ków oraz 11 separatorów 
z odcinkiem kanalizacji desz-
czowej o długości ok. 300 m. 
W oczyszczalni ścieków zmo-
dernizowano natomiast prze-
pompownię główną, reaktor
biologiczny, kotłownię, a tak-

że komputerowy system kon-
troli pracy obiektu.

Projekt, eliminując i oczysz-
czając ścieki spływające do
rzeki Wełny, powinien znaczą-
co wpłynąć na poprawę stanu
czystości jej wód. – Wełna to raj
dla wędkarzy, a po realizacji
tego zadania będą tutaj jeszcze
lepsze warunki – zauważył 
Marek Zieliński, zastępca pre-
zesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu.

– Jako gospodarz powiatu
chciałbym częściej uczestni-

czyć w otwarciu takich przed-
sięwzięć – dodał starosta obor-
nicki Adam Olejnik. – Życzę
mieszkańcom i władzom Ro-
goźna, żeby to był początek
modernizacji całej infrastruk-
tury w mieście.

Na zakończenie oficjalnej
części spotkania burmistrz Bo-
gusław Janus oraz prezes spół-
ki Aquabellis (zarządzającej 
w mieście infrastrukturą wod-
no-ściekową) Wojciech Dulko
wznieśli toast… szklanką czy-
stej wody, pobranej z oczysz-
czalni ścieków.                 RRAAKK

Oczyszczalnia ścieków w komputerze
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie to największa inwestycja w historii tego samorządu.

Tradycyjną wstęgę przecięli wspólnie m.in. urzędnicy, samorządowcy, a także przedstawi-
ciele firm realizujących projekt.
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Dzięki unijnej dotacji zmodernizowano m.in. przepompownię główną, reaktor biologiczny,
kotłownię oraz widoczny na zdjęciu system kontroli pracy całej oczyszczalni.

– To jedyne urządzenie, 
z którym w interakcję wchodzi
2-3-letnie niewidome dziec-
ko, niemające szansy na po-

sługiwanie się np. iPhonem,
tak jak jego zdrowi koledzy 
– tłumaczy Jarosław Urbański,
prezes spółki. 

Możliwości zastosowania
Mountbatten Braillera przyby-
wa. Firma ma dział badań i roz-
woju, który wciąż unowocześnia

technologię zakupioną od Au-
stralijczyków. Najnowsza wersja
urządzenia współpracuje z iPa-
dem. Korzystają z tego dzieci na
całym świecie. Przede wszyst-
kim w USA, gdzie spółka sprze-
daje około połowy produkcji.

– Z pieniędzy unijnych sta-
ramy się wspierać nowatorskie
projekty, które mogą służyć nie
tylko mieszkańcom naszego
regionu, ale także być inspi-
racją, promieniować poza jego
obszar, często wykraczając
poza granice Polski – mówi
marszałek województwa wiel-
kopolskiego Marek Woźniak. 

Wartość projektu zrealizo-
wanego przez poznańską firmę
Harpo przekroczyła nieznacznie
milion złotych, a kwota dofi-
nansowania z Unii Europej-
skiej w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-
-2013 wyniosła z kolei ponad
470 tys. zł.                         PPIITT
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PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Agrotravel 2014
W dniach 11-13 kwietnia 
w Kielcach odbędą się VI Mię-
dzynarodowe Targi Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki Agro-
travel 2014. Urząd Marszał-
kowski będzie współorganiza-
torem stoiska promującego
województwo wielkopolskie. 

Rolnik Roku
23 marca w Sali Ziemi na te-
renie MTP w Poznaniu odbę-
dzie się podsumowanie kon-
kursu „Wielkopolski Rolnik
Roku”. W przedsięwzięcie za-
angażowane są dwa marszał-
kowskie departamenty: Pro-
gramów Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

PROW – ekspres 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje inicjatywę pod nazwą
„Wielkopolski Klub Fotograficzny”. Przedsięwzięcie ma promować do-
bre praktyki w wykorzystaniu pieniędzy unijnych.
Kolejne nadesłane do UMWW zdjęcia ukazują m.in. instalację nowo-
czesnego infokiosku z dużym ekranem i nakładką dotykową, 
a także przygotowanie i uruchomienie oprogramowania oraz prezen-
tacji zawierającej panoramę sferyczną krypty w Muzeum „Zamek Opa-
lińskich” w Sierakowie. Inwestycję zrealizowano za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w ramach „małych projek-
tów”. 
Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013 powstał film pokazujący wydobycie sarkofagów wraz 
z prezentacją ciekawostek historycznych o regionie. W ramach przed-
sięwzięcia wykonano również specjalną aranżację oświetleniową
krypty, w której znajdują się unikatowe sarkofagi (na zdjęciu).
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć i fotoreportaży dotyczących wielko-
polskich obszarów wiejskich. Fotografie znajdują się na stronie
www.wielkopolskie.ksow.pl oraz www.prow.umww.pl, gdzie zamieszczono
też warunki uczestnictwa w „Wielkopolskim Klubie Fotograficznym”.
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Wielkopolski Klub Fotograficzny

Wramach PROW na lata
2007-2013 Departa-
ment Programów Roz-

woju Obszarów Wiejskich
UMWW realizuje działania po-
dzielone na cztery osie. Czwar-
tą oś stanowi LEADER, które-
go celem jest przede wszyst-
kim budowanie kapitału spo-
łecznego wsi poprzez aktywi-
zację mieszkańców oraz two-
rzenie nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich i lepsze
zarządzania lokalnymi zaso-
bami.

LEADER jest oddolnym, part-
nerskim podejściem do roz-
woju obszarów wiejskich, re-
alizowanym przez lokalne gru-
py działania, polegającym na

opracowaniu przez społecz-
ność wiejską lokalnej strategii
rozwoju oraz realizacji wynika-
jących z niej innowacyjnych
projektów, łączących zasoby
ludzkie, naturalne, kulturowe,
historyczne, itp. LGD to part-
nerstwa składające się z przed-
stawicieli trzech sektorów: pu-
blicznego, gospodarczego,
społecznego. 

W ramach działania Wdra-
żanie LSR w osi czwartej sa-
morząd województwa wielko-
polskiego realizuje dwa zada-
nia: „małe projekty” oraz „od-
nowę i rozwój wsi”. W pierw-
szym z nich można realizować
projekty dotyczące w szcze-
gólności lokalnego dziedzic-

twa, imprez kulturalnych, hi-
storycznych, rozwijania tury-
styki, powstawania, przetwa-
rzania i wprowadzania pro-
duktów i usług opartych na lo-
kalnych zasobach oraz inne
przedsięwzięcia z zakresu pod-
noszenia świadomości spo-
łeczności lokalnej (tj. edukację,
warsztaty). 

„Małym projektem” jest
m.in. budowa punktu widoko-
wego na wzgórzu Bałczyna 
w Rogaszycach w powiecie
ostrzeszowskim, który łączy
funkcje rekreacyjne i eduka-
cyjne. Na szczycie został za-
instalowany kamienny stół 
z zegarem słonecznym i ław-
kami. Inwestycja zapoczątko-

wała zagospodarowanie Wzgórz
Ostrzeszowskich, na terenie
których przebiegają liczne szla-
ki piesze i rowerowe, umożli-
wiające turystom podziwianie
panoramy ziemi ostrzeszow-
skiej.

Ciekawym przykładem wy-
korzystania wsparcia unijnego
jest również „Szlak Księżnej
Anny” wokół Krajenki. Projekt
upowszechnia atrakcyjne miej-
sca turystyczne i historyczne 
w gminie. Szczególną uwagę
poświęcono zabytkom i wy-
kopaliskom archeologicznym,
a szlak podzielono na dwie tra-
sy. „Mała trasa” obejmuje cie-
kawe miejsca i obiekty w sa-
mej Krajence, m.in.: pałac

Sułkowskich, kościół pw. św.
Anny, młyn nad Głomią, Rynek,
plac Jana Pawła II czy cmen-
tarz żydowski. Druga trasa,
tzw. Klucz Krajeński prowadzi
m.in. przez folwark krajeński,
osadę młyńską w Leśniku oraz
wsie Podróżna i Śmiardowo
Krajeńskie z folwarkami. Dofi-
nansowanie obejmowało pro-
jekt, wykonanie i montaż dwu-
nastu tablic edukacyjno-infor-
macyjnych.

Kolejnym przykładem „ma-
łego projektu” jest utworzenie
plenerowej siłowni w miejsco-
wości Budzyń. Celem projektu
było umożliwienie aktywnego
spędzania wolnego czasu i re-
kreacji mieszkańcom wsi i tu-

rystom. Dla chętnych do za-
bawy i poprawy sprawności fi-
zycznej zamontowano: drabin-
kę i podciąg do nóg, wyciąg
górny, surfer-wahadło, twister
i stepper, wioślarza oraz pra-
sę nożną. Przyrządy wykonano
z materiałów najwyższej jako-
ści, zapewniając zarówno es-
tetyczny wygląd, jak i trwałość
oraz solidność urządzeń.

– Dzięki pieniądzom z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 sko-
rzystali nie tyko mieszkańcy
gmin, ale także turyści coraz
liczniej odwiedzający obszary
wiejskie – podkreśla członek
zarządu województwa Tomasz
Bugajski.

Projekty dla mieszkańców i turystów
Punkt widokowy na wzgórzu Bałczyna w Rogaszycach, znaki na „Szlaku Księżnej Anny” wokół
Krajenki i plenerowa siłownia w Budzyniu – to przykłady unijnych inwestycji na wsi.

„Szlak Księżnej Anny” ma upowszechniać atrakcyjne miejsca turystyczne i historyczne 
w gminie Krajenka. Na zdjęciu kościół pw. św. Anny.
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Punkt widokowy na wzgórzu Bałczyna w Rogaszycach, wyposażony m.in. w zegar słoneczny,
to jeden z przykładów „małych projektów”.



Monitor Wielkopolski | marzec 2014
www.monitorwielkopolski.pl promocja ochrony środowiska

15

Gondola elektrowni waży 40 ton, a do jej montażu użyto największego w Wielkopolsce dźwigu. Marcin Szlaps planuje wraz z rodziną budowę kolejnych trzech wiatraków.

Elektrownia wiatrowa w Kokoszczynie jest pierwszą tego typu inwestycją w powiecie poznańskim.
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Laura ma 70 metrów wy-
sokości, rozpiętość skrzy-
deł 54 metry, stoi twardo

na 22 tonach stali zalanej be-
tonem. Jej imienniczka ma 
3 lata, zaczęła chodzić do
przedszkola i jest oczkiem 
w głowie całej rodziny. Marcin
Szlaps nie kryje dumy i z cór-
ki, i z elektrowni wiatrowej, któ-
rą pobudował na polach ro-
dziców we wsi Kokoszczyn 
w gminie Tarnowo Podgórne.

– Pomysł podsunął mi teść,
który w latach dziewięćdzie-
siątych ratował od całkowitej
dewastacji elektrownie wodne.
Do energetycznego interesu
włączyła się cała rodzina. Był
rok 2009, kiedy rozpoczęli-
śmy starania, rozesłaliśmy
pierwsze pisma i podania 
– wspomina pan Marcin.

Nie, bo nie wiemy

Wiatrak stoi w szczerym polu,
nie ma w pobliżu zabudowań,
terenów przyrodniczo chronio-
nych. To bardzo ważne, gdyż
pomysły tego typu inwestycji
rozbijają się często już na eta-
pie uzgodnień środowiskowych.
Ekolodzy protestują przeciwko
budowie elektrowni wiatrowych.
Ich zdaniem obrotowe skrzydła
zabijają ptaki. Jednak badania
wykazują, że ptaki doskonale
mogą przystosowywać się do
wiatraków, a omijanie ich w lo-
cie nie stanowi dla nich pro-
blemu. W Stanach Zjednoczo-
nych od łopat wiatraków ginie
rocznie 70 tysięcy ptaków, sa-
mochody zabijają 60 milionów,
a w kolizjach z oszklonymi
oknami ginie ich 110 milionów.

Pierwsza odmowa nade-
szła z Instytutu Meteorologii

Z wiatrem i pod wiatr
Elektrownię wiatrową w Kokoszczynie w powiecie poznańskim postawiono w szczerym polu, z dala
od wszelkich zabudowań oraz terenów przyrodniczo chronionych.

i Gospodarki Wodnej. Około
14 kilometrów w linii prostej
od Kokoszczyna, w podpo-
znańskim Wysogotowie, pra-
cuje radar meteo. Uznano, że
instalacja odgromowa, która
znajduje się w skrzydłach
wiatraka, zakłóci pracę ra-
daru.

– Odwołaliśmy się od tej de-
cyzji, żądając uzasadnienia 
i naukowych podstaw jej wy-
dania – mówi Marcin Szlaps. 
– Okazało się, że nie ma w Pol-
sce takich badań, gdyż mało
jest wiatraków i do tej pory po-
dobny problem nie istniał. Po
niemal roku, po konsultacjach
z instytutami meteo w Niem-
czech i Hiszpanii, wyrażono
zgodę na inwestycję. A przy tym

okazało się, że wiatraki mogą
zakłócić pracę meteorologicz-
nych radarów, gdy znajdują
się w promieniu do 5 km.

Śmigłem w głowę 

Wielkopolska należy do drugiej
strefy wietrzności w Polsce.
Najlepsze warunki dla elek-
trowni wiatrowych panują 
w Zachodniopomorskiem, na
Pomorzu i w okolicach Su-
wałk. Jest tam ponad 250 dni
wietrznych w ciągu roku. Śred-
nia prędkość wiatru rośnie
wraz z wysokością. Im wyżej,
tym wiatr ma bardziej stały
charakter, jednak zmniejsza
się gęstość powietrza, a to
oznacza mniejszą moc.

– W naszej okolicy, na wy-
sokości 70 metrów (wysokość
Laury), średnioroczna pręd-
kość wiatru wynosi 6,8 m na
sekundę. To bardzo dobre wa-
runki – informuje pan Marcin.

– Najlepsze są jesienią i zimą,
gdy w powietrzu jest dużo wil-
goci. Taki mokry, „tłusty” wiatr
ma odpowiednią moc.

Z czasem malała biurokra-
tyczna mitręga. Po niemal

rocznych uzgodnieniach usta-
lono z Eneą warunki przyłą-
czenia i podpisano umowę
sprzedaży energii. Zapadły
między innymi korzystne de-
cyzje o warunkach zabudowy.

Odrzucono także protest jed-
nego z sąsiadów, który żądał
wstrzymania inwestycji, oba-
wiając się śmigieł wiatraka. 
A nuż odpadną i uderzą go 
w czasie orki na polu… 

Pomyślnych, 
ciężkich wiatrów

Budowa ruszyła na początku
grudnia 2013 roku. Przygoto-
wano potężną stopę funda-
mentową: ponad 13 metrów
średnicy, 2 metry głębokości,
a 22 tony stalowej konstrukcji
zalano 220 metrami sze-
ściennymi betonu.

– Musieliśmy utwardzić pół-
tora kilometra drogi, ułożyć po-
nad kilometr kabla, a plac
wokół inwestycji wyłożyć sta-
lowymi płytami, by nie zapadły
się wielkie drogowe ciągniki 
z elementami wiatraka.

Elektrownia przyjechała z od-
dalonego o 900 km Frankfurtu
nad Menem na siedmiu wiel-
kich ciężarówkach. Zarówno
transport, jak i montaż urzą-
dzenia wykonały polskie firmy.  

W Kokoszczynie stanęła elek-
trownia wiatrowa Fuhrlander 
o mocy 1MW. Praca wiatraka
jest w stanie zasilić ok. 400 go-
spodarstw domowych. Przy oka-
zji powstały bardzo wymierne ko-
rzyści ekologiczne – w ciągu roku
zmniejszy się emisja dwutlenku
węgla o ok. 1265 ton, a dwu-
tlenku siarki o ponad 15 ton.

Marcin Szlaps szacuje, że 
w ciągu roku elektrownia może
przynieść 0,5 mln zł. To dobry
prognostyk, dobry na tyle, że
inwestor wraz z rodziną planują
budowę trzech kolejnych wia-
traków. Tym razem w okolicach
Grodziska, Wągrowca i Czem-
pinia. Swojego wiatraka do-
czeka się teraz zapewne naj-
młodszy, 2-letni syn państwa
Szlapsów – Leonard, bo trzy-
letnia Laura z dumą i chętnie
opowiada o swojej potężnej
imienniczce.

Budowa elektrowni wiatrowej „Kokoszczyn” o mocy 1 MW wraz
z infrastrukturą towarzyszącą kosztuje 2,37 mln zł netto. Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu wsparł inwestycję korzystnie oprocentowaną po-
życzką w kwocie 1,65 mln zł na 10 lat, z 15-miesięcznym okre-
sem karencji.
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monitorujemy radnych

>> Maciej Wituski:

Skóra, kask 
i… przed siebie

>> Zdanie „radny to brzmi dumnie”… zobowiązuje.
>> Fakt, że Wielkopolanie nie znają radnych sejmiku…

świadczy, iż wiele jeszcze pracy przed radnymi.
>> Podczas sesji sejmiku najczęściej siedzę obok…

radnej Tatiany Sokołowskiej i dlatego… niektórzy mi za-
zdroszczą.

>> Podczas sesji najbardziej lubię słuchać… meryto-
rycznych wypowiedzi oraz celnych ripost przewodniczą-
cego sejmiku.

>> Nie wyobrażam sobie samorządu województwa bez…
radnych.

>> Gdybym był marszałkiem… to bym musiał zmienić wie-
le w swoim życiu zawodowym i prywatnym.

>> Ostatni raz jechałem regionalną koleją… W tym roku
jeszcze nie jechałem.

>> W szkole wołali na mnie… Maciek.
>> Jako dziecko marzyłem o… wycieczkach w góry.
>> W przeszłości myślałem, że zostanę… jak większość 

– strażakiem.
>> Ostatnio najbardziej rozbawił mnie... kabaret Hrabi.
>> Do szewskiej pasji doprowadza mnie… wszelaka nie-

kompetencja.
>> Dla poprawy nastroju… zakładam skórę i kask, wsiadam

na motor i jadę przed siebie.

>> Maciej Wituski
>> ur. 13 marca 1962 r., Poznań
>> rzeczoznawca majątkowy, pośrednik

nieruchomości  
>> wybrany z listy PO w okręgu nr 1
>> 5553 głosy
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Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 11 kwietnia.

www

Na posiedzeniu sejmikowej
Komisji Kultury Fizycznej 
i Turystyki w lutym dysku-
towano między innymi o wy-
korzystaniu wielkopolskich
„orlików”. 

– Które stoją nieużywane? 
– dopytywali radni. 

– Znam boisko, które mi-
jam codziennie, jak jadę do
pracy i wracam do domu.
Jest puste, nic tam się nie
dzieje – stwierdził Tomasz
Wiktor, dyrektor Departa-
mentu Sportu i Turystyki
UMWW. 

– Bo pan pewnie wyjeżdża
o 6 rano, a wraca o 22… 
– spuentował radny Marcin
Porzucek.

usłyszane

My śledzimy to tylko dla wła-
snej frajdy, ale gdyby ktoś za-
jął się problemem naukowo,
miałby gotowy temat przy-
najmniej na pracę doktor-
ską! Chodzi nam o to, co po-
trafią zrobić dziennikarze,
„opracowując” prosty urzę-
dowy komunikat. 

Dawno nie ubawiliśmy się
tak, jak po przeczytaniu pew-
nej informacji na portalu fak-
tykaliskie.pl. Otóż służby pra-
sowe marszałka wysłały me-
diom informację, że na jego
prośbę podległe szpitale w wo-
jewództwie szykują u siebie
miejsca na ewentualne przy-
jęcie Ukraińców poszkodo-
wanych podczas zajść na ki-

jowskim Majdanie. Kaliski
redaktor postanowił być ory-
ginalny i ubarwić przekaz.
Notkę zatytułował więc…
„Szpitalne łóżka z Kalisza
pojadą na Ukrainę”. I, żeby
nie było wątpliwości, w le-
adzie tekstu powtórzył: „Na
prośbę marszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego szpitale
z regionu organizują łóżka
dla Ukraińców poszkodowa-
nych w zajściach w Kijowie. 
Z Kalisza za wschodnią grani-
cę może wyjechać ich nawet 60”.

Nasza prośba: jeżeli ktoś
gdzieś w okolicach naszej
wschodniej granicy napotka
wędrujące szpitalne łóżka,
niech zawróci je do Kalisza!

przeczytane

Tego jeszcze nie było! Na
„inną stronę” wkracza po-
ezja… Co więcej, to my stali-
śmy się inspiracją do po-
wstania utworu. Konkretnie
to tą inspiracją było nasze
„wyśledzone” sprzed miesiąca,
obrazujące mizerny stosunek
pań do panów w sejmiku
(znaczy się, że mniej jest ko-
biet niż mężczyzn), a zain-
spirowana została radna Jo-
anna Ciechanowska-Barnuś.
Doskonale rozumiemy, że 
– jak śpiewał Jerzy Stuhr 
– „czasami człowiek musi,
inaczej się udusi”, no i… pu-
blikujemy pierwszą sejmiko-
wą balladę.

napisane

Dumnie paradujący po kościańskim rynku powstańcy wielkopolscy to przewodniczący
sejmiku Lech Dymarski (pierwszy z prawej) i burmistrz miasta Michał Jurga (z lewej, na
pierwszym planie). Okazją do przywdziania mundurów była trzecia już edycja gry miej-
skiej „Kryptonim Wolność”, która odbyła się, z udziałem kilkuset osób, 15 lutego w Ko-
ścianie. Choć tym razem, ze względu na kontuzję, powstańców nie wspomógł marsza-
łek Marek Woźniak, to – jak nam doniesiono – dali radę i ponownie pokonali Niemców.
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podpatrzone

Historia to niesłychana
Raz Pani weszła za Pana
I dodać  jeszcze tu trzeba
Do rady weszła. 
Nie nieba.

Wzburzyły się  garnitury!
To granic narusza mury!
Szef partii za głowę się chwyta.
Do Rady nam wejdzie KOBITA?

Chłopaki aż włosy targali,
Prawnicy po nocach nie spali,
Lecz nic tu zrobić się nie da.
Kobita? I wejdzie? 
Tak trzeba.

Przewodniczący nań zerka
I rzecze: Kobitka niewielka!
Nie bójcie się zacni mężczyźni.
Niech rana się w sercu zabliźni!
Wybory już wkrótce przed nami,
Na listy znów wejdą ci sami.
Zaś  paniom bijmy pokłony!
I chwalmy!
Uwierzą nam ony!
Powtórzę, co wiecie panowie
I każdy ma to w swej głowie:
Choć władza końcówkę ma żeńską,
Uprawiać ją rzeczą jest męską!
A tutaj porządek jest taki:
Jedynki to same chłopaki!
Niech nam się tu baba nie ciska.
Miast szkół, 
zbudujemy boiska!

W mym wierszu rym może zbyt
cięty
Lecz dodam raz jeszcze dla pu-
enty
Historia to niesłychana, 
By Pani weszła za Pana
Do władzy się gender nie wśliź-
nie,
Choć gender przystoi mężczyźnie.


