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Co kto robi? WRPO podpisany!
Podczas II sesji sejmiku, która odbyła się 22
grudnia, ślubowanie złożyli dwaj radni, któ-
rzy nie byli obecni na inauguracyjnym posie-
dzeniu – Ryszard Grobelny i Ryszard Napie-
rała. W składzie izby nastąpi jednak jeszcze
jedna zmiana, ponieważ z mandatu postano-
wiła zrezygnować Katarzyna Bujakiewicz.

Radni rozpoczęli też prace nad projektami
budżetu województwa na 2015 rok oraz wie-
loletniej prognozy finansowej regionu. Bez pie-
niędzy z UE dochody mają wynieść 918 mln
zł, a planowane wydatki będą większe o 70
mln zł. >> strony 4-5 FO
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Do urzędu gminy idziemy po dowód osobisty,
do starostwa – po prawo jazdy. A co można za-
łatwić w urzędzie marszałkowskim? Za jakie
dziedziny życia odpowiadają podległe samo-
rządowi województwa instytucje? Pomagamy
zorientować się w meandrach kompetencyj-
nych samorządowej administracji w Polsce.

Publikujemy również najnowszy infor-
mator dotyczący struktury Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego – czyli kto jest kim i jakie dziedziny
komu podlegają w powyborczej rzeczywi-
stości? >> strony 8-10

Wielkopolski Regionalny Program Operacyj-
ny na lata 2014-2020 został ostatecznie za-
akceptowany przez Komisję Europejską. Za-
twierdzający podpis złożyła 17 grudnia ko-
misarz do spraw polityki regionalnej Corina
Creţu. To jeden z pierwszych uzgodnionych
programów regionalnych w UE.

Przypomnijmy, że Wielkopolska uzyska
w ramach WRPO około 10 miliardów złotych.
Pierwsze konkursy ruszą, gdy wydane zostaną
potrzebne dokumenty po stronie rządowej. Być
może stanie się to jeszcze w pierwszym kwar-
tale 2015 roku. >> strona 14

Z pasją
Pasja i zaangażowanie to
cechy łączące dotychczaso-
wych laureatów Wielkopol-
skiej Nagrody im. Ryszarda
Kapuścińskiego. W tym roku
odebrała ją – podczas spo-
tkania noworocznego mar-
szałka i wojewody – Krysty-
na Łasowska, dyrektor II LO
w Lesznie. >> strona 2

By talenty
rozkwitały
Samorząd województwa od
lat dba o rozwój najzdolniej-
szych młodych ludzi w re-
gionie, m.in. przyznając co-
roczne stypendia naukowe.
11 grudnia otrzymało je 11
uczniów i 14 studentów.

>> strona 3

Bezpieczniej
na drodze
Kierowcy dostali w grudniu
prezent od drogowców: zmo-
dernizowaną trasę woje-
wódzką numer 196 z Muro-
wanej Gośliny do Wągrowca.
Inwestycja kosztowała ponad
69 milionów złotych.

>> strona 11

Po co Hakata?
W 1894 roku założono w Po-
znaniu Niemiecki Związek
Marchii Wschodniej, bar-
dziej znany pod złowieszczo
brzmiącą nazwą Hakata.
Kto i po co stworzył tę an-
typolską organizację?

>> strona 12

Inna strona
samorządu
Sejmik trafił na „Pudelka”!
Radny zagra na wszystkim?
Mamy fotozagadkę. WOT in-
formuje: „Prysznice sikają po-
ziomo, a małe psy wywiało
w przestrzeń”. >> strona 16

Prawie w komplecie

Centralne obchody kolej-
nej rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopol-

skiego zorganizował samo-
rząd województwa.

27 grudnia świętowano
w Poznaniu.

– Wielkopolanie sięgnęli po
wolność sami, nie licząc na
wspaniałomyślność wojen-
nych zwycięzców i mając świa-
domość ceny, jaką – być może
– przyjdzie im zapłacić – przy-

pomniał przed pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich go-
spodarz uroczystości, mar-
szałek Marek Woźniak.

„Bez sukcesu Powstania
Wielkopolskiego nie byłoby
II Rzeczypospolitej takiej, jaką
znamy” – napisała z kolei do
uczestników obchodów pre-
mier Ewa Kopacz.

Szczególną atrakcję orga-
nizatorzy przygotowali dla
poznaniaków i gości na placu

Wolności. Było nią studio fo-
tograficzne, któremu przy-
świecało hasło „Pamiętajmy
o Bohaterach, zostawmy swój
ślad w Powstaniu Wielkopol-
skim”. Wiele osób ustawiło
się w kolejce, by zrobić sobie
zdjęcie w kolorze sepii z Igna-
cym Janem Paderewskim, od-
działem powstańców wielko-
polskich lub na tle samolotu
z biało-czerwoną szachownicą
stacjonującego na Ławicy.

28 grudnia obchody prze-
niosły się do Warszawy. To już
kolejny rok, gdy władze wo-
jewództwa organizują uro-
czystości rocznicowe także
w stolicy. Dlaczego? Mówił
o tym przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza marszałek Ma-
rek Woźniak: – W Wielkopol-
sce wiemy, jakie było znacze-
nie tej insurekcji. Chcemy
jednak, aby wiedzieli o tym
i pamiętali wszyscy Polacy.

Podobny cel – przywrócenie
powszechnej pamięci o Po-
wstaniu Wielkopolskim – przy-
świecał pomysłowi stworze-
nia filmu fabularnego z wąt-
kami dotykającymi powstań-
czej historii. Tak powstała
„Hiszpanka”, która wejdzie na
ekrany kin w całej Polsce 23
stycznia. Przed premierą film
na specjalnych pokazach bę-
dzie mogło obejrzeć 1200 Wiel-
kopolan. >> strony 6-7

Sami sięgnęli po wolność
O Powstaniu Wielkopolskim w Poznaniu, Warszawie i kinach całej Polski.

Samorząd województwa dba, by płomień pamięci o Powstaniu Wielkopolskim nie zgasł.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Potrzebna
nam praca
organiczna

Kolejne wybory samorządowe przyniosły – jak zwykle – dość
niską frekwencję i – nawet więcej niż zazwyczaj – sporo
głosów nieważnych, zwłaszcza w głosowaniu do sejmików.
Tych niedobrych dla demokracji tendencji nie uda się
odwrócić, dopóki nie wzrośnie przeciętny poziom wiedzy
Polaków na temat samorządu terytorialnego. Ludzie mogą
dokonywać w miarę świadomych aktów wyborczych wówczas,
gdy wiedzą, czym mniej więcej mają się zajmować ci, którym
powierzają dany mandat. A że nie wiedzą, wskazuje na to
wiele, choćby opisywane przez nas na łamach kilka lat temu
wyniki specjalnego badania.
Potrzebna nam jest tu taka typowo wielkopolska praca
organiczna w zakresie poszerzania poziomu wiedzy
obywatelskiej. Co prawda, gdy słyszy się, że po 17 latach od
reformy samorządowej w szkole uczy się, iż to nie marszałek,
a wojewoda jest gospodarzem województwa (to autentyczny
przykład z Poznania), ręce opadają… Pozostaje cierpliwie,
krok po kroku, tłumaczyć, co i jak z tym samorządem.
Co i czynimy, po raz kolejny pisząc dziś o kompetencjach
wojewódzkiej władzy. �

Dyrektor szpitala Reha-
bilitacyjno-Kardiologicz-
nego w Kowanówku Iza-
bela Grzybowska objęła
stanowisko prezesa spółki
Szpitale Wielkopolski.

Decyzję o zmianie prezesa
podjęła pod koniec grudnia
rada nadzorcza spółki Szpi-
tale Wielkopolski. Rotacja
była konieczna, bo pełniący
dotychczas tę funkcję Jakub
Jędrzejewski został po listo-
padowych wyborach samo-
rządowych powołany na sta-
nowisko zastępcy prezydenta
Poznania. Zastąpiła go Iza-
bela Grzybowska, kierująca
podległym samorządowi wo-
jewództwa szpitalem kardio-
logicznym w Kowanówku.

– Kowanówko, którego pani
prezes Izabela Grzybowska
jest dyrektorem, ze szpitala
pogrążonego w długach, nie
zmieniając profilu swojej dzia-
łalności, stało się jedną z na-
szych jednostek z najlepszymi
wynikami. Jej umiejętności
w zarządzaniu wskazują, że

poradzi sobie również w tak
trudnej dziedzinie, jak budo-
wa nowego szpitala dziecię-
cego – komplementuje Le-
szek Wojtasiak, członek za-
rządu województwa nadzoru-
jący dziedzinę służby zdrowia.

Szpitale Wielkopolski to
spółka samorządu woje-
wództwa wspierająca dzia-
łalność placówek ochrony
zdrowia podległych marszał-
kowi. Spółka może negocjo-
wać na przykład ceny zaku-
pu aparatury medycznej czy
ceny ciepła i prądu dla po-
szczególnych szpitali.

W najbliższych latach jej
najważniejszym zadaniem bę-
dzie jednak przygotowanie
oraz realizacja budowy no-
wego szpitala pediatrycznego
w Poznaniu. W projekcie
przyszłorocznego budżetu re-
gionu zarezerwowano 10 mln
zł na dokumentację dla tego
obiektu, a większość pienię-
dzy na sfinansowanie całej in-
westycji ma pochodzić z fun-
duszy unijnych. ABO, RAK

Szpitale Wielkopolski
mają nową prezes

Nowa prezes samorządowej spółki Izabela Grzybowska.

FO
T.

AR
C

H
IW

U
M

W grudniu odbyła się ostat-
nia sesja plenarna i posie-
dzenie komisji COTER Ko-
mitetu Regionów w tej ka-
dencji.

Komitet jest unijnym cia-
łem o charakterze opinio-
dawczo-doradczym, w któ-
rym zasiadają samorządowcy
reprezentujący miasta i re-
giony z krajów członkowskich
UE. Od lat przewodniczącym
polskiej delegacji do tego gre-
mium, a także członkiem pre-
zydium KR, jest marszałek
Marek Woźniak.

Obecna, pięcioletnia ka-
dencja Komitetu Regionów
kończy się 31 stycznia. Mar-
szałek uczestniczył w dniach
2-4 grudnia w ostatniej w tym
rozdaniu sesji plenarnej KR.

Z kolei 16 grudnia odbyło
się w Brukseli ostatnie po-

siedzenie Komisji Polityki
Spójności Terytorialnej (CO-
TER). Przypomnijmy, że Ma-
rek Woźniak został wybrany
na przewodniczącego tej klu-

czowej z punktu widzenia
rozwoju regionalnego komisji
we wrześniu 2012 r. Podsu-
mowując jej prace, marszałek
przypomniał, że aktywna

działalność gremium pozwo-
liła wyartykułować samorzą-
dowe oczekiwania wobec bu-
dżetu unijnego na lata 2014-
-2020 oraz kształtowania
zapisów polityki spójności
w tym okresie.

COTER może pochwalić
się najlepszą współpracą
z Parlamentem Europej-
skim, zwłaszcza z europo-
słami zasiadającymi w Ko-
misji Rozwoju Regionalnego
(REGI). Kontynuowana była
inicjatywa dorocznych wspól-
nych spotkań COTER/REGI
– w ostatnich latach tym
posiedzeniom przewodniczył
ze strony KR Marek Woź-
niak, a ze strony Parlamen-
tu Europejskiego najpierw
prof. Danuta Hübner, a od
2014 r. Bułgarka Iskra Mi-
chajłowa. ABO

Kończy się kadencja Komitetu Regionów

W kończącej się kadencji kontynuowano inicjatywę wspólnych
spotkań komisji COTER i REGI. Na zdjęciu – połączone z in-
auguracją Open Days posiedzenie w październiku 2014 r.
w Brukseli.
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Zaproszenie marszałka
Marka Woźniaka oraz
wojewody Piotra Florka

przyjęło kilkuset samorzą-
dowców, parlamentarzystów,
przedstawicieli Kościoła, biz-
nesu, nauki, kultury i mediów.
Wszyscy spotkali się 3 stycz-
nia na spotkaniu noworocz-
nym w Auli UAM.

– Rok 2014 był czasem roz-
liczeń, bo tym właśnie są wy-
bory – przypomniał Piotr Flo-
rek. – Jesteśmy na półmetku
tego maratonu: za wyborami
europejskimi i samorządowy-
mi, a przed prezydenckimi
i parlamentarnymi.

Marszałek Marek Woźniak
mówił natomiast głównie
o planach na rozpoczętą ka-
dencję. Podkreślił, że naj-
większym jej wyzwaniem
będzie realizacja kontraktu
terytorialnego podpisanego
z rządem, Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020 oraz Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wśród priorytetów
marszałek wymienił: dobre
zarządzanie finansami woje-
wództwa, tworzenie proinwe-
stycyjnych budżetów (z naci-
skiem na infrastrukturę ko-
munikacyjną, opiekę zdro-
wotną, cyfryzację), stabilny
rozwój wszystkich dziedzin, za
które odpowiada samorząd
regionu.

Ważne będą też: dbanie
o pamięć historyczną (w tym
kolejne rocznice wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego) oraz
kontynuacja współpracy za-
granicznej tam, gdzie „jest
ona celowa i owocna”. Gospo-
darz regionu wskazał rów-
nież największe projekty, któ-

re mają zostać zrealizowane
w województwie: szpital pe-
diatryczny w Poznaniu, Cen-
trum Radioterapii Protonowej,
rozbudowa sieci ośrodków ra-
dioterapii w regionie, rozbu-
dowa CKiS w Koninie, budowa
poznańskiej kolei metropoli-
talnej, budowa i modernizacja
dróg wojewódzkich (z akcen-
tem na obwodnice miast).

– Biorąc pod uwagę zakres
zadań, jakie nas czekają, pod-
jąłem decyzję o znaczącym
ograniczeniu mojej aktywno-
ści w Brukseli, w tym o rezy-
gnacji z kandydowania na
funkcję przewodniczącego
Komitetu Regionów – poin-
formował Marek Woźniak.
– Chciałbym dużą uwagę
zwracać na obszary peryfe-
ryjne województwa i osobiście
odwiedzić wiele miejsc, do

których dotąd nie zdołałem
dotrzeć, by rozmawiać o lo-
kalnych problemach.

Tradycyjnie spotkanie no-
woroczne było okazją do wrę-
czenia przez marszałka Wiel-
kopolskiej Nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego. Jej
laureatką została Krystyna
Łasowska, dyrektor II Li-
ceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Lesz-
nie, uhonorowana m.in. za –
jak uzasadniła kapituła na-
grody – „pasję i charyzmę,
które sprawiły, że kierowana
przez nią placówka stała się
miejscem wyróżniającym
wśród szkół w Polsce”.

Wdowa po patronie nagro-
dy Alicja Kapuścińska pod-
kreśliła, że tym, co łączy do-
tychczasowych laureatów
(w tym pierwszą z nich, zmar-

łą niedawno doktor Wandę
Błeńską, której pamięć uczczo-
no chwilą ciszy), są pasja i za-
angażowanie. – „Życie bez pa-
sji jest wegetacją” – powtarzał
często mój mąż – spuentowa-
ła A. Kapuścińska.

Podobnie jest z laureatami
wręczanych przez wojewodę
medali „Ad Perpetuam Rei
Memoriam”. – Staram się do-
ceniać osoby, którym chce się
robić więcej i lepiej – mówił
Piotr Florek. W tym roku na-
grodzeni zostali włodarze dy-
namicznie rozwijających się
gmin: wójt Tarnowa Podgór-
nego Tadeusz Czajka i bur-
mistrz Wrześni Tomasz Ka-
łużny.

Wieczór zwieńczył przygo-
towany przez Filharmonię
Poznańską koncert „W kar-
nawałowym nastroju”. ABO

Pasja i zaangażowanie
Kilkuset Wielkopolan wzięło udział w noworocznym spotkaniu
organizowanym przez marszałka i wojewodę.

Krystyna Łasowska odebrała nagrodę z rąk marszałka Marka Woźniaka i wdowy po patronie
wyróżnienia Alicji Kapuścińskiej.
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O czystej energii
Jakie są regulacje prawne
i praktyczne aspekty in-
westowania w odnawialne
źródła energii?

O tych zagadnieniach dys-
kutowano 15 grudnia w Po-
znaniu podczas wydarzenia
pn. „Polski Kongres Energii
Odnawialnej – Energia Jutra”.
Spotkanie poświęcono także
technologiom i finansowaniu
odnawialnych źródeł energii
w naszym kraju oraz nie-
mieckim spółdzielniom ener-
getycznym, stawianym jako
dobry przykład „drogi do suk-
cesu” OZE w samorządach.

Poznańska konferencja
była ostatnim z tego cyklu
wydarzeniem regionalnym.
Przy okazji podsumowano za-
tem trzynaście dotychczaso-
wych debat o zielonej energii.

Samorząd województwa re-
prezentował na spotkaniu wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski. RAK

70 lat instytutu
70-lecie działalności ob-
chodził 12 grudnia Insty-
tut Zachodni w Poznaniu.

W programie jubileuszo-
wych obchodów znalazło się
m.in. odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej poświęconej mi-
nistrowi Krzysztofowi Skubi-
szewskiemu oraz otwarcie
gabinetu tej wyjątkowej dla
polskiej polityki zagranicz-
nej postaci. Wspominali go
m.in. prof. Władysław Barto-
szewski oraz brat, prof. Piotr
Skubiszewski.

Drugi panel wykładów po-
święcony był stosunkom pol-
sko-niemieckim. Marszałek
Marek Woźniak podkreślił,
że Instytut Zachodni jest
sprawdzonym partnerem sa-
morządu województwa w za-
kresie doradztwa dotyczącego
utrzymywanych relacji z nie-
mieckimi regionami partner-
skimi – Brandenburgią, Dol-
ną Saksonią i Hesją. RAK

Uczcili ofiary
stanu wojennego
13 grudnia w Poznaniu,
w 33. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego,
zorganizowano obchody
dla uczczenia jego ofiar.

– Władza nie powinna nig-
dy używać siły przeciwko wła-
snemu narodowi i zabijać na-
dziei – powiedział marszałek
Marek Woźniak, odnosząc się
do tragicznych wydarzeń
sprzed 33 lat.

Uczestnicy obchodów wzięli
udział we mszy św. odpra-
wionej w kościele oo. Domi-
nikanów. Po niej złożono kwia-
ty w krużgankach klasztoru
pod tablicą ofiar stanu wo-
jennego. Następnie rozpoczęły
się uroczystości przed
pomnikiem Poznańskiego
Czerwca 1956 roku. RAK

Odpowiedzi na tytułowe
pytanie szukali uczestnicy
spotkania, zorganizowa-
nego przez samorząd wo-
jewództwa 18 grudnia
w hotelu Novotel Centrum
Poznań.

Cieszono się zwłaszcza
z sukcesów młodych spor-
towców. Na ich szkolenie
i uczestnictwo we współza-
wodnictwie sportowym sa-
morząd województwa co roku
przeznacza niemałe kwoty
(w 2014 r. – ponad 4 mln zł),
funduje też stypendia naj-
zdolniejszym z nich (w tym
roku dostało je 60 osób).

Efekty systemowego wspar-
cia, trafiającego do ponad 300
klubów ze wszystkich wiel-
kopolskich powiatów, są wi-
doczne. Reprezentanci woje-
wództwa zwyciężyli w XX
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Sportach Let-
nich – Dolny Śląsk 2014, zdo-
bywając 181 medali, w tym
51 złotych. Po raz kolejny
też województwo wielkopol-
skie zajęło II miejsce w ogól-
nopolskiej klasyfikacji sportu
młodzieżowego.

W 2014 roku nie brakowa-
ło również sukcesów w sporcie
seniorskim. Wielkopolscy za-

wodnicy zdobyli 6 medali mi-
strzostw świata i Europy
w dyscyplinach i konkuren-
cjach olimpijskich. Grudniowe
spotkanie było okazją do ich
docenienia. Nagrodami w wy-
sokości od 4 do 8 tysięcy zło-
tych zostali wyróżnieni przez
marszałka Marka Woźniaka:
kajakarki Marta Walczykie-
wicz i Ewelina Wojnarowska,
zapaśniczka Iwona Matkow-
ska, Artur Zakrzewski (skoki
na trampolinie), Joanna Fio-
dorow (rzut młotem). Spe-
cjalnymi Nagrodami Sporto-
wymi uhonorowano natomiast
zasłużonych trenerów (Ro-
mana Jaszczaka, Władysława
Stecyka, Tadeusza Osika)
oraz działaczy (Adelę Dan-
kowską i Tadeusza Pigułę).

Podczas spotkania, w któ-
rym uczestniczyli m.in. sej-
mikowi radni z Komisji Kul-
tury Fizycznej i Turystyki,
wspominano też najważniej-
sze imprezy sportowe w re-
gionie (m.in. biegowe, kolar-
skie, pływackie, hipiczne, te-
nisowe, wioślarskie, szer-
miercze, żużlowe, piłkarskie,
szybowcowe), które mogły się
odbyć w minionym roku dzię-
ki dofinansowaniu przez sa-
morząd województwa. ABO

Jaki był sportowy rok w regionie?

Podsumowujące spotkanie uświetnił występ młodych adep-
tów akrobatyki sportowej, w tym 6-letniej Michaliny Nowa-
czyk z Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Dąbrówka” z Po-
znania, podopiecznej Barbary Garczyńskiej.
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Samorząd województwa
od lat dba o najzdol-
niejszych młodych lu-

dzi w regionie. Na realizację
stypendium naukowego przez
7 lat wydał kwotę 441 tys. zł.
Nagrodzeni uczniowie i stu-
denci są laureatami i finali-
stami olimpiad oraz konkur-
sów o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym. Stypen-
dyści biorą udział w projek-
tach badawczych, semina-
riach i konferencjach, są tak-
że autorami prac naukowych
i artykułów.

11 grudnia w Poznaniu
otrzymali oni wyróżnienia
i gratulacje od marszałka
Marka Woźniaka i członka
zarządu województwa Ma-
rzeny Wodzińskiej.

– To bardzo ważny dzień dla
samorządu województwa. Mo-
żemy nagrodzić tych, którzy
podjęli wysiłek wart zauwa-
żenia i docenienia oraz konse-
kwentnie realizują swój dobry
scenariusz na życie – stwier-
dził Marek Woźniak. – Wiel-
kopolska ma dobrą przyszłość.
To zasługa tych najlepszych
z najlepszych, którzy dziś od-
bierają stypendia naukowe.
Życzę, by wasze talenty roz-
kwitały.

– Bardzo lubię takie miłe
zamieszania. I lubię podpi-

sywać dyplomy dla najzdol-
niejszych młodych ludzi
– dodała z kolei wielkopolska
kurator oświaty Elżbieta
Walkowiak. – Ale z talentem
podobnie jak z diamentem:
trzeba nad nim stale praco-
wać.

Jednorazowe stypendium
naukowe przyznawane jest
osobom, które osiągnęły zna-
czący sukces związany z edu-
kacją i nauką. Stanowi zachę-
tę i motywację do dalszego
rozwoju naukowego. Przyzna-

wane jest w dwóch katego-
riach: uczniom i studentom.

W tym roku zarząd woje-
wództwa przyznał wyróżnie-
nie 25 osobom: 11 uczniom
szkół ponadgimnazjalnych
i 14 studentom. Rywalizacja
o te nagrody jest zacięta, bo co
roku komisja stypendialna
rozpatruje około 200 wnio-
sków. Kandydatów zgłaszają
szkoły i uczelnie.

– Nie chcę spocząć na lau-
rach, ale dalej się rozwijać, by
godnie reprezentować Poznań

i swoją uczelnię – powiedział
jeden z laureatów Adam Kra-
suski. Otrzymał stypendium
w kategorii uczniowskiej
(ukończył II LO w Pozna-
niu), ale w tym roku dostał
się też na Politechnikę Po-
znańską. Jest zwycięzcą mię-
dzynarodowej olimpiady fi-
zycznej, niemniej ostatnie
sukcesy odniósł w konkur-
sach informatycznych, jako
reprezentant uczelnianej dru-
żyny w programowaniu ze-
społowym. RAK

Laury dla najzdolniejszych
Marszałek województwa wręczył stypendia finansowe
najwybitniejszym uczniom i studentom.

Laureaci (na zdjęciu Marcin Staszewski) odebrali nagrody i gratulacje od marszałka Marka
Woźniaka i członka zarządu województwa Marzeny Wodzińskiej.
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Polecamy

Pamiętają
o poecie

W styczniu w Poznaniu odby-
wać się będą spotkania i spek-
takle upamiętniające zmarłe-
go poetę i tłumacza Stanisła-
wa Barańczaka. To wspólna
inicjatywa UAM, poznańskiego
Urzędu Miasta, Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz poznań-
skich instytucji kultury. Od 9 do
11 stycznia podległy samo-
rządowi województwa Teatr
Nowy pokaże spektakl Jerze-
go Satanowskiego „Mister Ba-
rańczak”, oparty na tekstach
zmarłego twórcy. Ponadto
w gmachu teatru udostępnio-
na będzie korespondencja
Stanisława Barańczaka z Ta-
deuszem Łomnickim.

Ceramika
w Koninie

Do 31 stycznia w konińskiej
Galerii Centrum Kultury i Sztu-
ki Wieża Ciśnień będzie moż-
na obejrzeć wystawę prac Da-
riusza Przewięźlikowskiego pt.
„Ceramika, malarstwo, grafi-
ka”. Urodzony w 1968 r. w Bar-
linku autor dyplom z ceramiki
architektonicznej otrzymał
w 1997 r. Zajmuje się rzeźbą
ceramiczną oraz malarstwem.
Ma na swoim koncie wystawy
indywidualne i grupowe w kra-
ju i za granicą.

Wystawa
plastyków

Drugą wystawę gnieźnień-
skich plastyków można do
31 marca zobaczyć w Mu-
zeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie. Eks-
pozycja jest poświęcona do-
robkowi twórców XX wieku
i nawiązuje do pierwszej tego
rodzaju wystawy z paździer-
nika 1945 r. Zebrano ponad
150 prac 40 artystów z wie-
lu placówek muzealnych
w kraju. Zdecydowaną więk-
szość udostępnili prywatnie
sami artyści (wywodzący się
z Gniezna lub związani z mia-
stem zawodowo) albo ich ro-
dziny. RAK
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Sejmik przyjął program
przeciwdziałania narko-
manii w Wielkopolsce na
lata 2015-2019.

Problem używania niele-
galnych substancji psychotro-
powych i związanych z tym
konsekwencji dotyczy więk-
szości społeczeństw, w tym
także Wielkopolan. Badania
ankietowe, prowadzone na zle-
cenie Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu zarówno
wśród młodzieży, jak i doro-
słych, pokazały skalę tego zja-
wiska. M.in. dlatego samo-
rządowcy przygotowali woje-
wódzki program przeciwdzia-
łania narkomanii na lata 2015-
-2019.

Celem przedsięwzięcia jest
ograniczenie używania nar-
kotyków i związanych z tym
problemów społecznych i zdro-
wotnych. W Wielkopolsce za-
planowano trzy obszary dzia-
łania: profilaktykę, badania

i monitoring, a także leczenie,
rehabilitację, reintegrację spo-
łeczną i ograniczenie szkód
zdrowotnych osób uzależnio-
nych. Czwarty obszar, tj. ogra-
niczenie podaży narkotyków,
będzie realizowa policja.

Profilaktyka (np. szkolenia
i kampanie edukacyjne) ma
zwiększyć poziom wiedzy na
temat narkomanii i zmniejszyć
popyt na narkotyki. Leczenie
i rehabilitacja (np. programy
pomocy terapeutycznej) we-
sprą osoby używające szkodli-
wych substancji i uzależnione
od narkotyków. Z kolei bada-
nia i monitoring pozwolą ze-
brać i analizować dane doty-
czące problemu narkomanii.

Od 2012 r. UMWW współ-
pracuje też z Uniwersytetem
Medycznym w Poznaniu, któ-
ry dzięki zakupionemu sprzę-
towi bada ścieki (na zawartoś
narkotyków) w kilkunastu
miastach regionu. RAK

Przeciw narkomanii

Po zakończeniu ostatniej w 2014 roku sesji radni zgromadzili się w Sali Herbowej Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Były życzenia
oficjalne (po raz pierwszy wygłoszone przez nowego przewodniczącego sejmiku Krzysz-
tofa Paszyka), a potem już te indywidualne, związane ze świętami, z nadchodzącym no-
wym rokiem i całą rozpoczętą niedawno kadencją. ABO
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Na święta, kolejny rok i całą kadencję…

Dochody na poziomie
918 mln, a wydatki
większe o 70 mln zł

– takie są założenia budżetu
województwa na 2015 rok.
To wyraźnie mniej niż w po-
przednich latach, co wynika
z faktu, że na razie nie zapi-
sano w dokumentach finan-
sowych żadnych pieniędzy
unijnych z perspektywy 2014-
-2020 (stanie się to w 2015
roku, gdy zakończą się
wszystkie procedury po stro-
nie unijnej i rządowej).

– Nowy WRPO został pod-
pisany przez unijną komi-
sarz, ale potrzebujemy jesz-
cze szeregu dokumentów rzą-
dowych. Dopiero wówczas
zapiszemy inwestycje współ-
finansowane przez UE. Na
razie mamy tu przedsię-
wzięcia finansowane wy-
łącznie z naszego budżetu
lub, w niewielkim zakresie,
jeszcze z unijnej perspektywy
na lata 2007-2013 – tłuma-
czył podczas sesji sejmiku
22 grudnia marszałek Marek
Woźniak. Podkreślił przy tym
coroczne bardzo dobre oceny
zarządzania finansami woje-
wództwa, wystawiane przez
renomowaną agencję ratin-
gową.

Skarbnik województwa Elż-
bieta Kuzdro-Lubińska mó-
wiła o priorytetach towarzy-
szących konstruowaniu bu-
dżetu (utrzymanie płynności
finansowej i bezpiecznego po-
ziomu zadłużenia, racjonalne
gospodarowanie funduszami
przy realizacji zadań woje-
wództwa). Tradycyjnie naj-

większe wydatki (ponad 38
proc.) pochłoną transport
i łączność (koleje, drogi),
a w dalszej kolejności: admi-
nistracja (w tym ostatnie płat-
ności za budowę siedziby sa-
morządu), ochrona zdrowia
i polityka społeczna, rolnictwo
i melioracje, kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego.

Jedna z najistotniejszych
informacji wynikających z za-
prezentowanych dokumen-
tów – wprowadzona w auto-
poprawce zarządu wojewódz-
twa do pierwotnej wersji pro-
jektu – to zarezerwowanie
10 mln zł na prace projekto-
we związane z budową no-
wego szpitala pediatrycznego.
Dokładnie zapisano to jako
przygotowanie dokumentacji

technicznej i projektowej Re-
gionalnego Centrum Zdrowia
Dziecka. Z uzasadnienia do
tej zmiany wynika też, że
budowa będzie finansowana
z WRPO 2014-2020 oraz z bu-
dżetu województwa, a nowa
lecznica ma mieć ponad 340
łóżek na 14 oddziałach, 24 po-
radnie, blok operacyjny, la-
boratoria, oddział ratunko-
wy dla dzieci (dotąd nie ma
takiego w Wielkopolsce).

Pierwsze dyskusje nad za-
łożeniami budżetowymi od-
były się podczas grudniowych
posiedzeń komisji. Także
w trakcie sesji radni spoza ko-
alicji zgłosili kilka uwag do
projektów.

O poprawkach sugerowa-
nych przez klub PiS mówił

Krzysztof Ostrowski. Zmie-
rzają one do uzyskania pra-
wie 7 mln zł oszczędności
kosztem cięć w planowanych
wydatkach m.in. na: płace
urzędników, geodezję i kar-
tografię, bursy i internaty,
obsługę długu, dokapitalizo-
wanie WAZE. „Zamrożone”
miałoby zostać także 5 mln zł
przeznaczone na dokapitali-
zowanie Kolei Wielkopol-
skich.

Natomiast Waldemar Wit-
kowski (SLD-Lewica Razem)
proponował likwidację wiel-
kopolskiego biura w Brukse-
li, powiązanie poziomu wy-
nagrodzeń z wynikami w in-
stytucjach kultury, a także
zmianę sytuacji, w której wo-
jewództwo jest udziałowcem

w dwóch spółkach kolejo-
wych.

Z kolei radny niezrzeszony
Ryszard Grobelny pytał o po-
ziom szacowanych wpływów
podatkowych w kolejnych la-
tach oraz o zasady planowania
i prowadzenia polityki finan-
sowej w instytucjach kultury.

Ponadto sejmik dokonał
ostatnich zmian w budżecie
województwa na 2014 rok
i związanych z tym korekt
w WPF (m.in. przesunięcia na
kolejny rok wydatków na bu-
dowę urzędowej siedziby i na
niektóre inwestycje drogo-
we). Konsekwencją tych de-
cyzji była korekta uchwały
o emisji obligacji, zmniejsza-
jąca ich wysokość w 2014
roku o 24 mln zł. ABO

Chudy budżet bez Unii
Radni zapoznali się z projektami budżetu województwa na 2015 rok i wieloletniej
prognozy finansowej regionu.

Podczas II sesji radnym zaprezentowano projekty najważniejszych finansowych dokumentów województwa na 2015 rok.
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Marek
Sowa (PiS)
nawiązał do
sytuacji w
spółce Prze-
wozy Regio-
nalne, której
jednym z u-

działowców jest województwo
wielkopolskie. Pytał o przebieg
ostatnich rozmów dotyczących
koncepcji restrukturyzacji
i oddłużenia tego podmiotu
obsługującego część regional-
nych przewozów kolejowych
w Wielkopolsce.

Marcin
Porzucek
(PiS)
w dwóch
swoich inter-
pelacjach po-
ruszył kwe-
stie związa-

ne z drogami wojewódzkimi
w północnej części regionu.
Pierwsza z nich dotyczyła
harmonogramu i kosztów mo-
dernizacji drogi nr 194 w ob-
rębie Wyrzyska i na innych
odcinkach, druga natomiast
– zagrażającego bezpieczeń-
stwu stanu drzew przy drodze
nr 179 od granicy wojewódz-
twa do Piły.

Zbigniew
Ajchler
(PO)
po raz ko-
lejny mówił
o pomyśle
organizowa-
nia wyjazdo-

wych sesji sejmiku woje-
wództwa. Radny zasugero-
wał, że pierwsze takie posie-
dzenie mogłoby się odbyć
w Międzychodzie. Tłumaczył,
że takie wydarzenie przy-
niosłoby korzyści promocyjne
i edukacyjne zarówno lokal-
nemu, jak i regionalnemu
samorządowi.

Waldemar
Witkowski
(SLD-Lewi-
ca Razem)
w swoim wy-
s t ą p i e n i u
a p e l o w a ł
o podjęcie

prac nad rozwiązaniami,
które pozwolą ograniczyć emi-
sję szkodliwych pyłów i gazów
do atmosfery, a także o jak
najszybsze ogłoszenie i roz-
strzygnięcie konkursów na
dofinansowanie działań or-
ganizacji pozarządowych
w województwie. ABO

Sejmikowe
pytania

Przedstawiamy
tematy, które
radni poruszyli 22
grudnia, podczas
II sesji sejmiku,
w złożonych
zapytaniach
i interpelacjach.
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Co najmniej dziesięć mi-
lionów złotych przekaże
organizacjom pozarzą-
dowym samorząd woje-
wództwa.

Sejmik zatwierdził w grud-
niu „Program współpracy Sa-
morządu Województwa Wiel-
kopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicz-
nego na 2015 rok”. Wcześniej
radni zapoznali się z infor-
macją na temat przebiegu
konsultacji projektu tego do-
kumentu. W 2014 r. dziesięć
organizacji pozarządowych
zgłosiło łącznie 54 uwagi
i propozycje zmian niektó-
rych jego zapisów.

Dlaczego tak niewiele pod-
miotów wzięło aktywny
udział w konsultacjach pro-
gramu? Bo większą aktyw-
ność wykazują podczas orga-

nizowanych regularnie „drzwi
otwartych”, gdzie też mogą
zapoznać się z programem
współpracy, a największą
– podczas samych konkursów.

Na realizację tegorocznego
programu przeznaczono kwo-
tę nie mniejszą niż 10 mln zł,
a trzeba pamiętać, że wkład
własny do wielu zadań muszą
zapewnić też partnerzy sa-
morządu. To oznacza, że re-
alizację rozmaitych przedsię-
wzięć wesprze ostatecznie
znacznie większa pula pie-
niędzy.

Po co samorządowi woje-
wództwa taki program? Dla-
czego dzieli się zadaniami
– i funduszami! – z „trzecim
sektorem”? Celów jest kilka,
wśród nich m.in. rozwój po-
tencjału społeczności lokalnej,
poprawa funkcjonowania
organizacji pozarządowych
i lepsze dostosowanie ich ofer-

ty do oczekiwań Wielkopolan.
Podobnie jak w poprzed-

nich latach przewidywane są
dwa rodzaje współpracy.
Pierwszy, najczęściej spoty-
kany, to wspieranie realizacji
zadań publicznych (organi-
zacje dostają dofinansowa-
nie do swoich działań). Dru-
gi polega na powierzaniu wy-
konywania zadań publicz-
nych (samorząd je w całości fi-
nansuje) – ta forma dotyczy
głównie wspomagania szko-
lenia sportowego młodzieży,
na podstawie wieloletnich
umów zawieranych z wyspe-
cjalizowanymi podmiotami.
Na podobną, wieloletnią
współpracę mogą liczyć też
podmioty prowadzące ośrod-
ki adopcyjne.

Które podmioty mogą otrzy-
mać dofinansowanie z woje-
wódzkiej kasy? Lista wymie-
nionych priorytetów jest dłu-

ga i obejmuje 16 dziedzin,
m.in.: kulturę, sport i tury-
stykę, ratownictwo wodne,
działalność na rzecz rodziny,
seniorów i niepełnosprawnych,
ochronę zdrowia i przeciw-
działanie uzależnieniom, edu-
kację, integrację europejską.

Pieniądze zostaną przyzna-
ne na podstawie otwartych
konkursów ofert, ogłaszanych
przez zarząd województwa,
przeprowadzonych w poszcze-
gólnych sferach aktywności
„trzeciego sektora” oraz w po-
staci tzw. małych grantów.

Podczas sesji radni wybra-
li też swoich przedstawicieli
do Wielkopolskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego.
Samorząd reprezentować
będą: Mirosława Kaźmier-
czak (PO), Krzysztof Ostrow-
ski (PiS), Krzysztof Piwoński
(PO), Waldemar Witkowski
(SLD-Lewica Razem). RAK

10 milionów na dobry początek
Radni przyjęli informację
o stanie środowiska w re-
gionie, choć podczas obrad
komisji dyskutowali m. in.
o szerszej promocji tego ra-
portu i sposobach ograni-
czenia szkodliwego zapy-
lenia.

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowi-
ska w Poznaniu przedstawił
radnym informację o stanie
przyrody w regionie. Z da-
nych za 2013 rok wynika, że
jednym z największych pro-
blemów w Wielkopolsce są za-
nieczyszczenia powietrza wy-
nikające z dobowych przekro-
czeń stężenia pyłu (głównie
w Poznaniu), zwłaszcza w se-
zonie grzewczym, jesienno-zi-
mowym. To efekt m.in. palenia
w piecach kiepskiej jakości
paliwem (np. węglem brunat-
nym), a niekiedy plastikiem
i śmieciami.

W skład niebezpiecznego
dla zdrowia pyłu PM10 wcho-

dzą m.in. chlorki, siarczany,
toksyczne furany i drobinki sa-
dzy. Są szczególnie szkodliwe
m.in. dla astmatyków i osób
mających dolegliwości zwią-
zane z układem oddechowym.

Podczas grudniowego po-
siedzenia Komisji Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej radni dyskutowali o moż-
liwych sposobach walki z dy-
miącymi kominami, np. pro-
gramie KAWKA i programach
ochrony powietrza. Zastana-
wiali się też, czy gminy
i mieszkańców regionu można
zachęcić do przeciwdziałania
szkodliwemu zapyleniu, wy-
korzystując do tego skróconą
wersję raportu WIOŚ, wysy-
łając ją i prezentując np.
w szkołach.

W raporcie środowiskowym
opisano także m.in. stan wód
powierzchniowych i podziem-
nych, problem zagrożenia ha-
łasem, gospodarkę odpadami
komunalnymi. RAK

Jak walczyć z pyłem?

O przygotowaniach do
zbliżającej się 1050. rocz-
nicy chrztu Polski rozma-
wiano podczas grudnio-
wego posiedzenia sejmi-
kowej Komisji Kultury.

Organizacja głównych uro-
czystości w 2016 roku leży po
stronie władz państwowych
i kościelnych. Warto jednak
pamiętać, że miejscem ściśle
związanym z tamtymi wy-
darzeniami zawiaduje pod-
legła samorządowi woje-
wództwa placówka – Muzeum
Pierwszych Piastów na Led-
nicy. Dyrektor tej instytucji
prof. Andrzej Wyrwa przed-
stawił radnym informację na
temat zrealizowanych i pla-
nowanych przedsięwzięć.

– Wciąż nie mamy pewno-
ści, czy miejscem chrztu
w 966 roku był Ostrów Led-
nicki, Poznań czy Gniezno.
Pewne jest jednak, że odbyło
się to na obszarze Wielkopol-
ski i powinniśmy to promo-
wać – podkreślał prof. Wyrwa.
– A na przestrzeni wielu lat
będzie to najlepsza ku temu
okazja, także w wymiarze
europejskim.

Wiadomo, że główne ob-
chody na Ostrowie Lednickim
odbędą się 14 kwietnia 2016
roku. Otwarte pozostaje py-
tanie, czy zaproszenie do
odwiedzenia Wielkopolski
w tym czasie przyjmie papież
Franciszek.

Oprócz tego muzeum, jak
poinformował jego dyrektor,
już realizuje lub planuje sze-
reg przedsięwzięć o charak-
terze naukowym, edukacyj-
nym i kulturalnym (np. na te-
renie Ostrowa Lednickiego
zawisnąć ma specjalnie odla-
ny na tę okazję dzwon „Miesz-
ko I i Dobrawa”). ABO

Co na rocznicę
chrztu Polski

Na początku II sesji sej-
miku ślubowanie zło-
żyli radni, którzy z róż-

nych powodów nie uczestni-
czyli w inauguracyjnym po-
siedzeniu: Ryszard Grobelny
(startował z firmowanego swo-
im nazwiskiem komitetu Te-
raz Wielkopolska) oraz Ry-
szard Napierała (PSL).

Jak się okazało kilka dni
później, nie były to ostatnie
zmiany personalne w sejmi-
kowym składzie u progu
V kadencji. 29 grudnia pismo
z rezygnacją z mandatu rad-
nej złożyła Katarzyna Buja-
kiewicz z komitetu Teraz
Wielkopolska. Aktorka tłu-
maczyła to tym, że nie mogła
pogodzić obowiązujących ją
klauzul o zachowaniu w ta-
jemnicy wysokości zawartych
kontraktów z wymogiem wy-
kazania swoich dochodów
w oświadczeniu majątkowym.
W jej miejsce mandat obejmie
prawdopodobnie były zastęp-
ca prezydenta Poznania Mi-
rosław Kruszyński.

Wydarzeniem II sesji było
przystąpienie do klubu rad-
nych PO związanego przez
lata z lewicą byłego marszał-
ka województwa Stefana Mi-
kołajczaka, który w wybo-
rach zdobył mandat, startując
z pierwszego miejsca pilskiej
listy SLD-Lewica Razem. Jak
tłumaczył dziennikarzom Mi-
kołajczak, na lewicy nie od-
powiadały mu „sprawy orga-
nizacyjne i kolesiostwo”.
Obecnie zatem klubowy roz-
kład sił w sejmiku wygląda
następująco: PO – 14 rad-

nych, PSL – 12, PiS – 8,
SLD-Lewica Razem – 3,
a także 2 radnych niezrze-
szonych (startujących z list
komitetu Teraz Wielkopol-
ska, którzy nie mogą utwo-
rzyć klubu, ponieważ ten
musi liczyć przynajmniej trzy
osoby).

Ponadto 22 grudnia wyło-
niono wielkopolskich delega-
tów do Zgromadzenia Ogól-
nego Związku Województw
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie ze statutem tej or-
ganizacji, delegatami są mar-
szałek województwa i prze-
wodniczący sejmiku oraz
dwóch radnych. Podobnie jak
w poprzedniej kadencji, sej-
mik większością głosów wy-
brał na swoich przedstawicieli
zgłoszoną przez PO Tatianę
Sokołowską i wskazanego
przez PSL wicemarszałka
Wojciecha Jankowiaka (byli
jedynymi zgłoszonymi kan-
dydatami).

Tatiana Sokołowska zosta-
ła też wybrana podczas II
sesji do składu Rady Nad-
zorczej Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu. To miejsce tradycyjnie
obejmuje przewodniczący sej-
mikowej Komisji Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a w obecnej kadencji
tę funkcję pełni właśnie rad-
na PO.

Sejmik przegłosował rów-
nież zmiany w składzie ko-
misji stałych, do których ak-
ces zgłosili dwaj radni obej-
mujący dopiero mandaty. ABO

Radni już (prawie) w komplecie
Kilka ważnych rozstrzygnięć personalnych zapadło podczas II sesji sejmiku.

Stefan Mikołajczak (na pierwszym planie z lewej) zasiadł i głosował już razem z klubem PO.

Podczas sesji ślubowanie złożyli radni Ryszard Grobelny i Ryszard Napierała.
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Centralne obchody 96.
rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskie-

go zorganizował w Poznaniu
27 grudnia samorząd woje-
wództwa.

Kwiaty od władz woje-
wództwa zostały złożone tego
dnia na Cmentarzu Górczyń-
skim i na Junikowie, przed
hotelem Royal, przy pomniku
Stanisława Mikołajczyka oraz
przy głazie na Cytadeli,
a podczas popołudniowego
przemarszu także pod tabli-
cami: Franciszka Ratajczaka,
Dowódców Powstania Wiel-
kopolskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego oraz przy po-
mniku 15. Pułku Ułanów Po-
znańskich. Tradycyjnie w asy-
ście harcerzy, przed połu-
dniem złożono kwiaty i zapa-
lono znicze na mogile pierw-

szego dowódcy Powstania
Wielkopolskiego generała Sta-
nisława Taczaka.

Transmitowane na ante-
nach telewizyjnych centralne
uroczystości, połączone z ape-
lem pamięci i salwą honoro-
wą, odbyły się przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich.

– Wielkopolanie sięgnęli po
wolność sami, nie licząc na
wspaniałomyślność wojen-
nych zwycięzców i mając
świadomość ceny, jaką – być
może – przyjdzie im zapłacić
– przypomniał gospodarz uro-
czystości, marszałek Marek
Woźniak. – Spontanicznie or-
ganizujące się oddziały szły
do powstania z każdego za-
kątka Wielkopolski. Naj-
młodsi powstańcy mieli lat
kilkanaście, najstarsi ponad
70. Kto walczyć nie mógł,

wspierał powstańców mate-
rialnie, bo po ponad 120 la-
tach zaborów Wielkopolanie
byli jednością.

Dzięki pracy organicznej,
prowadzonej dla narodu
i z narodem, potrafili wy-
kształcić silne, świadome
swych celów i zdolne zwycię-
żyć społeczeństwo.

Marszałek w sposób szcze-
gólny przypomniał najbar-
dziej spektakularny epizod
powstania, czyli przejęcie
w styczniu 1919 roku nie-
mieckiego lotniska Ławica.
Jak mówił Marek Woźniak,
odebrany Niemcom wtedy
sprzęt to, według historyków,
największy łup wojenny w hi-
storii polskiego oręża, a ma-
szyny zdobyte w Poznaniu
stały się zaczątkiem lotnictwa
II Rzeczypospolitej.

Z kolei wojewoda Piotr Flo-
rek odczytał list wystosowa-
ny do uczestników uroczy-
stości przez premier Ewę Ko-
pacz. „Ze wzruszeniem
i dumą myślę dzisiaj o grud-
niu 1918 roku, kiedy Wielko-
polanie z wielką determinacją
i odwagą podjęli walkę o pra-
wo do bycia Polakami. Był to
dla nich ostatni, najbardziej
dramatyczny etap trwających
od czasów zaborów zmagań
o zachowanie własnego języ-
ka, pamięci, obyczaju i religii,
własnej tożsamości – napisa-
ła premier. – Bez sukcesu
Powstania Wielkopolskiego
nie byłoby II Rzeczypospolitej
takiej, jaką znamy”.

Spod pomnika nastąpił uro-
czysty przemarsz uczestni-
ków obchodów do kościoła
farnego, gdzie mszę św. w in-

tencji powstańców celebro-
wał metropolita poznański
abp Stanisław Gądecki.

Po południu natomiast
atrakcje czekały na pozna-
niaków i gości na placu Wol-
ności. Tym razem – obok tra-
dycyjnej grochówki, rekon-
struktorów w powstańczych
strojach i pokazów ułanów
– największą było studio fo-
tograficzne, któremu przy-
świecało hasło „Pamiętajmy
o Bohaterach, zostawmy swój
ślad w Powstaniu Wielko-
polskim”. Wiele osób ustawi-
ło się w kolejce, by zrobić so-
bie zdjęcie w kolorze sepii
z Ignacym Janem Paderew-
skim, oddziałem powstańców
wielkopolskich lub na tle sa-
molotu z biało-czerwoną sza-
chownicą, stacjonującego na
Ławicy.

Podobnie jak w poprzed-
nich latach, rocznicowy dzień
zakończył wieczorny koncert
w Auli Uniwersyteckiej. Wy-
stąpiła, będąca od niedawna
instytucją kultury samorządu
województwa, Orkiestra Ka-
meralna Polskiego Radia
Amadeus pod dyrekcją
Agnieszki Duczmal. W pro-
gramie koncertu znalazły się
utwory Henryka Mikołaja
Góreckiego, Mikołaja Górec-
kiego, Ignacego Jana Pade-
rewskiego, Henryka Wie-
niawskiego i Wojciecha Kila-
ra.

Obok samorządu woje-
wództwa współorganizato-
rem centralnych rocznico-
wych obchodów było również
Towarzystwo Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego
1918/1919. ABO

96 lat temu sięgnęli po wolność
27 grudnia w Poznaniu odbyły się główne uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego z lat 1918-1919.

Wieniec w imieniu sejmiku województwa złożyli jego prze-
wodniczący Krzysztof Paszyk, wiceprzewodniczący Walde-
mar Witkowski oraz radni Jerzy Kado i Maciej Wituski.

Poznaniacy chętnie przenosili się w czasie, korzystając na
placu Wolności z usług powstańczego studia fotograficz-
nego, stylizowanego na początek XX wieku.

Podczas poznańskich uroczystości przy pomniku, w trakcie
przemarszu uczestników obchodów przez miasto i na pla-
cu Wolności, nie mogło zabraknąć oddziału ułanów.

Główna część centralnych uroczystości rocznicowych w Poznaniu odbyła się tradycyjnie przy pomniku Powstańców Wiel-
kopolskich.
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– Nieopodal tego miejsca padły pierwsze strzały Powstania
Wielkopolskiego – przypomniał marszałek Marek Woźniak.



Pojawiamy się tutaj każ-
dego roku i przywraca-
my zbiorowej świado-

mości to, z czego jesteśmy
dumni. W Wielkopolsce wie-
my, jakie było znaczenie tej in-
surekcji. Chcemy jednak, aby
wiedzieli o tym i pamiętali
wszyscy Polacy – te słowa, wy-
powiedziane 28 grudnia przed
Grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie przez marszał-
ka Marka Woźniaka, opisują
powód, dla którego samorząd
województwa od lat organi-
zuje także w stolicy obchody
kolejnych rocznic wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.

Tegoroczne warszawskie ob-
chody rozpoczęła msza św.
w kościele oo. Dominikanów,
odprawiona w intencji po-
wstańców wielkopolskich.
W głównej odsłonie uroczy-
stości, przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza, wzięła udział
delegacja z Wielkopolski,
przedstawiciele władz, za-
proszeni goście, harcerze,
poczty sztandarowe, członko-
wie Warszawskiego Klubu
Wielkopolan. Prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego re-
prezentował jego doradca prof.
Tomasz Nałęcz. Został także
odczytany list od premier Ewy
Kopacz. Modlitwę za po-

wstańców odmówił metropo-
lita warszawski kard. Kazi-
mierz Nycz.

– Powstanie Wielkopolskie
było ostatnim, bohaterskim
akordem wojny, która przez
dziesięciolecia toczyła się nie
na frontach, ale w polskich do-
mach, pod pruskim zaborem
– najdłuższej wojny nowocze-
snej Europy, jak zwykliśmy ją
nazywać. Patriotyczne wy-
chowanie młodzieży, tworzenie

polskich struktur gospodar-
czych i społecznych, praca ca-
łej rzeszy twórców pracy or-
ganicznej dla narodu i z na-
rodem przyniosły efekty, któ-
rym podobnych trudno szukać
w historii całej Europy – przy-
pomniał zgromadzonym mar-
szałek Marek Woźniak. – Pod
wodzą generała Józefa Do-
wbora-Muśnickiego powstań-
cy przekształcili się w regu-
larną, liczącą pod koniec po-

wstania 130 tysięcy żołnie-
rzy armię, która stawiana
była za wzór, piękne karty za-
pisując podczas wojny polsko-
-bolszewickiej 1920 roku.

Po uroczystościach przed
Grobem Nieznanego Żołnierza
zebrani goście przejechali na
Wojskowe Powązki, by tam
złożyć wiązanki przy pomniku
upamiętniającym powstań-
ców wielkopolskich oraz na
ich mogiłach. ABO
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23 stycznia do kin wchodzi
„Hiszpanka”. Jeszcze przed
premierą film będzie mia-
ło okazję obejrzeć 1200
Wielkopolan.

Produkcja powstała z ini-
cjatywy marszałka Marka
Woźniaka, któremu zależało
na stworzeniu atrakcyjnego
obrazu, mającego zaintere-
sować szeroką publiczność
historią Powstania Wielko-
polskiego. Przedsięwzięcie
było możliwe dzięki decyzji
sejmiku województwa o prze-
kazaniu na ten cel z budżetu
regionu 6 milionów złotych.

Od 23 stycznia „Hiszpankę”
będzie można oglądać w ki-
nach całej Polski. Wcześniej
jednak warto oglądać TVP
Poznań i WTK, słuchać Radia
Merkury i Radia Eska, czytać
„Głos Wielkopolski” oraz śle-
dzić portale internetowe e-po-
znan, gloswielkopolski.pl i na-
szemiasto.pl. W organizowa-
nych przez te media w naj-
bliższym czasie konkursach
będzie można wygrać 1200 za-
proszeń na specjalne pokazy
w dniach 19-21 stycznia.
– Wielkopolanie mają tu pew-
ne przywileje, bo to jest ICH
powstanie. Stąd ten nasz pre-
zent – mówił marszałek Ma-
rek Woźniak.

Zarówno twórcy filmu, jak
i jego pierwsi widzowie pod-
kreślają przede wszystkim
wyjątkową jak na polskie kino
liczbę efektów specjalnych
w „Hiszpance”, piękne zdjęcia,

dbałość o szczegóły scenogra-
fii i kostiumów.

Film nie rekonstruuje prze-
biegu Powstania Wielkopol-
skiego, lecz opowiada fikcyjną
fabułę wplecioną w wątki hi-
storyczne. Na ile jest wierny
wydarzeniom wielkopolskiej
insurekcji z lat 1918-1919?

– Nie zrobiliśmy lekcji hi-
storii, zrobiliśmy film. Ten
film jest w pewnym sensie
apokryfem historycznym, jak
„Ogniem i mieczem” czy „Po-
top” – tłumaczył dziennika-
rzom reżyser Łukasz Bar-
czyk. Zaś autorka zdjęć Kari-
na Kleszczewska opisywała:
– „Hiszpanka” jest filmem mi-
tycznym, to znaczy opowiada
o pewnym micie, przywraca
ten mit – zwycięskiego po-
wstania – współczesnym. ABO

Powstańczy
apokryf

– Ten film jest w pewnym
sensie apokryfem historycz-
nym, jak „Ogniem i mieczem”
czy „Potop” – uważa reżyser
Łukasz Barczyk.
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Zarówno twórcy, jak i pierwsi widzowie „Hiszpanki” podkre-
ślają wyjątkową dbałość o szczegóły strojów i scenografii.

Oprócz głównych uroczystości organizo-
wanych przez samorząd województwa na
rocznicowe obchody złożyło się też wie-
le innych wydarzeń.
Już 8 grudnia w poznańskim Pałacu
Działyńskich po raz dziewiętnasty wrę-
czono nagrody honorowe Dobosz Po-
wstania Wielkopolskiego, przyznawane
każdego roku przez Towarzystwo Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Powody do dumy mógł mieć
biorący udział w uroczystości wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak, gdyż dwie z
tegorocznych statuetek trafiły do insty-
tucji podległych samorządowi woje-
wództwa: Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Poznaniu oraz Muzeum Na-
rodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie. Ponadto

uhonorowano historyka z Sulechowa
Jana Mielżyńskiego oraz regionalistę z
Leszna Jarosława Wawrzyniaka. „Dobo-
sze” przyznawane są osobom i instytu-
cjom zasłużonym w kultywowaniu pamięci
o powstaniu.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, 26 grud-
nia na poznańskim Dworcu Letnim zain-
scenizowano przyjazd do Poznania Igna-
cego Jana Paderewskiego. Organizato-
rem wydarzenia był noszący imię mistrza
Poznański Chór Nauczycieli.
27 grudnia na cmentarzu junikowskim
odbyła się uroczystość złożenia pro-
chów powstańców wielkopolskich w ko-
lumbarium wybudowanym w honorowym
miejscu kwatery poświęconej uczestni-
kom insurekcji z lat 1918-1919. Za-
mierzeniem władz Poznania i Towarzystwa

Pamięci Powstania Wielkopolskiego jest,
by docelowo w to miejsce przenieść pro-
chy powstańców z wszystkich zaniedba-
nych mogił.
27 grudnia tradycyjnie sporym zainte-
resowaniem publiczności cieszyły się
pokazy grup rekonstrukcji historycz-
nych, przygotowane przed Odwachem
na Starym Rynku przez Muzeum Po-
wstania Wielkopolskiego. Tę placówkę
można było zwiedzać za darmo przez
dwa dni, korzystając z dodatkowych
atrakcji, jak warsztaty i lekcje żywej hi-
storii dla najmłodszych czy interaktywny
quiz wiedzy o powstaniu. 16 grudnia
z muzeum do szkół gimnazjalnych
transmitowano natomiast multime-
dialną lekcję historii dotyczącą Po-
wstania Wielkopolskiego. ABO

Byli „Dobosze”, Paderewski i rekonstruktorzy

Wieniec w imieniu władz województwa złożyli marszałek
Marek Woźniak i wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Wydarzenia przy Grobie Nieznanego Żołnierza w stolicy jak
zawsze miały bardzo uroczystą oprawę.

Harcerze przy mogiłach powstańców wielkopolskich na Powązkach, gdzie również złożo-
no kwiaty podczas warszawskiej odsłony rocznicowych uroczystości.
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Przywracanie świadomości
Dzień po poznańskich obchodach rocznicowe uroczystości
powstańcze przeniosły się do Warszawy.
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Do zakresu działania gminy należą
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów i organów sa-
morządu – tyle mówi definicja. A jak to
wygląda w praktyce?
Zadania gmin obejmują sprawy doty-
czące wszystkich mieszkańców, a więc:
ewidencję ludności (do urzędu idziemy
m.in. po meldunki, dowody osobiste,
akty urodzenia), prowadzenie przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
czy inwestycje w gminne drogi, ulice,
mosty, place i chodniki. Wszak to
urzędnikom lub gminnym radnym zgła-
szamy dziurawy chodnik, nieutwardzo-
ną ulicę albo brak oświetlenia na osie-
dlu.

Gminy odpowiadają za utrzymanie wodo-
ciągów i zaopatrzenie w wodę, kanaliza-
cję, usuwanie i oczyszczanie ścieków
oraz śmieci (do urzędu składamy choćby
deklarację o ich segregowaniu i opłaty).
Nadzorują też kwestie pomocy społecz-
nej (wypłatę zasiłków, becikowego), ładu
przestrzennego (urzędy wydają np. wa-
runki zabudowy dla inwestycji), gospo-
darki nieruchomościami, ochrony śro-
dowiska i przyrody oraz gospodarki wod-
nej. Samorządy dbają ponadto o lokal-
ny transport zbiorowy (autobusy i tram-
waje), podstawową ochronę zdrowia,
kulturę, targowiska, zieleń, cmentarze,
gminne budownictwo mieszkaniowe, po-
rządek publiczny i bezpieczeństwo oby-
wateli. RAKFO
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Do gminy po dowód, zasiłek i z deklaracją śmieciową

Piotr Ratajczak

Wwyborach 16 listopa-
da wskazaliśmy sa-
morządowców, którzy

przez najbliższe 4 lata będą
decydowali o ważnych dla
nas sprawach, o jakości na-
szego życia, o wydawaniu
wspólnych pieniędzy. I to du-
żych! Władze lokalne decy-
dują o wydatkowaniu pra-
wie 172 mld zł rocznie, pod-
czas gdy dla porównania bu-
dżet państwa w 2013 r. (bez
subwencji i dotacji przekazy-
wanych samorządom) wyno-
sił 76 mld zł.

W ostatnich wyborach sa-
morządowych wzięła udział
niemal połowa Polaków. Czy
znają oni kompetencje lokal-
nych władz?

16 lat po reformie

Reforma administracyjna
z 1998 r. wprowadzająca trzy
stopnie samorządów (gminy,
powiaty, województwa) ucho-
dzi za najbardziej udaną
w Polsce. Mimo to, wielu
mieszkańców ma kłopoty z od-
powiedzią na pytanie, czym
zajmują się poszczególne
szczeble administracji. Nie
wiemy, kto rządzi nami
w Wielkopolsce, jaką funkcję
ma do spełnienia sejmik, jaką
marszałek, a jaką wojewo-
da? I kto za co odpowiada?

W grudniu 2010 r., po
trzech kadencjach samorządu
województwa, „Monitor Wiel-
kopolski” zlecił poznańskiemu
Pentorowi przeprowadzenie
sondażu na reprezentatywnej,
657-osobowej grupie doro-
słych Wielkopolan. Co się
wówczas okazało? Ponad 90
proc. pytanych przyznało, że
nie ma wiedzy na temat kom-
petencji najważniejszych or-
ganów administracji w re-
gionie. Pozostali często mylą
uprawnienia marszałka i wo-
jewody, a nawet – nie znają

radnych, których sami wybra-
li. Ankietowani już w 2010 r.
jako przedstawiciela „regio-
nalnego parlamentu” wska-
zywali najczęściej… Ryszarda
Grobelnego, który był wów-
czas prezydentem Poznania,
a mandat radnego sejmiku co
prawda zdobył, ale… cztery
lata później.

Mieszkańcy Wielkopolski sła-
bo orientują się również
w tym, kto zajmuje najważ-
niejsze stanowiska zarówno
w administracji samorządowej,
jak i rządowej. A i tak mają ła-
twiej niż w innych wojewódz-
twach, bo u nas wojewoda Piotr
Florek sprawuje swą funkcję od
listopada 2007 r., a zmiana na
stanowisku marszałka wystą-
piła tylko raz. Stefana Miko-

łajczaka, rządzącego regionem
w latach 1999-2005, jesienią
2005 roku zastąpił Marek Woź-
niak, który pełni tę funkcję do
dziś.

Sejmik? – To nie dla mnie

Od kilku tygodni sądy w ca-
łym kraju rozpatrują protesty
wyborcze. Najwięcej głosów
nieważnych: 17,5 proc., łącz-
nie ponad 2,2 mln głosów,
odnotowano w wyborach do
sejmików województw. Wy-
borcy z Wielkopolski ustano-
wili 16 listopada niechlubny
rekord: aż 22,77 proc. głosów
oddanych na kandydatów na
radnych sejmiku okazało się
nieważnych, choć w 2010 r.
było ich mniej – 15,27 proc.

Jakie mogły być tego przy-
czyny? Jedną z nich upatru-
je się w formie karty wybor-
czej – książeczki o wielu stro-
nach – która mogła być zbyt
trudna dla głosujących, sta-
wiających nieświadomie krzy-
żyk na kilku stronach (choć
głosować wolno było wyłącz-
nie na jednego kandydata).
Część osób z pewnością z pre-
medytacją skreśliła kilka na-
zwisk, bo chciała oddać głos
nieważny. Pojawiają się też
opinie, że głosujący nie są po
prostu zainteresowani wybo-
rami do sejmików, ponieważ
nie mają z ich działalnością
bezpośrednio do czynienia.
A dodatkowo – słabo albo
wcale nie znają startujących
w tych wyborach kandydatów.

– Wybory pokazały brak
wiedzy o sejmiku – stwierdził
podczas listopadowej sesji sej-
miku Zbigniew Ajchler (PO).
– Trzeba go lepiej promować,
przybliżyć ludziom, choćby
na łamach chętnie czytanego
w terenie „Monitora Wielko-
polskiego”.

Także marszałek woje-
wództwa Marek Woźniak,
dziękując podczas I sesji V ka-
dencji za wybór na to stano-
wisko, zasygnalizował po-
trzebę lepszego promowania
samorządu województwa jako
istotnego elementu demo-
kracji i władzy publicznej
w Polsce. – Sądzę, że wszyscy
radni powinni wziąć sobie do
serca promocję samorządu
województwa. To, co zdarzy-

ło się w wyborach: niewypeł-
nianie kart i błędy, to efekt
nieznajomości naszego sa-
morządu, tego, czym się zaj-
mujemy – zauważył marsza-
łek.

Nie biegam do urzędu

Mieszkańcy mają kłopot
z określeniem, czym właści-
wie zajmują się sejmik i wo-
jewoda. Dla wielu to wiedza
tajemna, do czego zresztą bez
ogródek się przyznają. Nie-
znajomość kompetencji tych
organów wynika zapewne
częściowo z faktu, że rzadko
odwiedzamy urząd marszał-
kowski. Do urzędu gminy za-
glądamy częściej, bo tam mo-
żemy choćby załatwić sprawy

Czym zajmują się instytucje samorządu
Do urzędu gminy idziemy po dowód osobisty, do starostwa – po prawo jazdy. A co można załatwić
odpowiadają podległe samorządowi województwa instytucje?

Z prof. Jerzym Regulskim,
współtwórcą reformy ad-
ministracyjnej z 1998 r.,
rozmawia Piotr Ratajczak
– Dlaczego Polacy mają pro-
blem z głosowaniem w wy-
borach do sejmiku?
– Przede wszystkim nie ro-
zumieją roli samorządu wo-
jewództwa i nie mają swoich
kandydatów. Wobec tego re-
zygnują z głosowania i stąd
w urnach puste karty wybor-
cze. Trudność mogła im też
sprawić karta wyborcza
w kształcie książeczki, powo-
dująca zapewne dużą liczbę

błędnie oddanych głosów.
Choć, niestety, nadal nie wie-
my, z jakich powodów (np. do-
pisków, podwójnych skreśleń,
itp.) tyle głosów było nieważ-
nych.

Trzeba dzisiaj prowadzić
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Powiaty (podobnie jak województwa) wprowa-
dzono reformą administracyjną w 1998 roku. Co
można załatwić na tym szczeblu administracji?
W korytarzach 31 wielkopolskich starostw po-
wiatowych (a także w 4 największych miastach
regionu będących jednocześnie powiatami
grodzkimi) kolejki pojawiają się najczęściej
przed wydziałami komunikacji, wydającymi pra-
wa jazdy oraz tablice rejestracyjne do przyczep,

motorów i samochodów. Czym jeszcze zajmu-
ją się powiatowe instytucje?
Starosta i zarząd powiatu podejmują decyzje
w zakresie m.in. edukacji publicznej (szkoły po-
nadgimnazjalne) i ochrony zdrowia (szpitale re-
jonowe, powiatowe). Do starostwa (po pozwo-
lenie na budowę) wybrać muszą się ci, którzy
budują dom lub inny obiekt. Tam można zgła-
szać też dziurawe drogi powiatowe, sprawy zwią-
zane z geodezją (np. podział działek) lub skar-
gę na nieuczciwego sprzedawcę (zajmie się nim
rzecznik praw konsumenta). W podległych po-
wiatom urzędach pracy można znaleźć oferty
szkoleń i zatrudnienia.
Powiaty – podobnie jak gminy – nadzorują też
kwestie ochrony środowiska, porządku publicz-
nego i bezpieczeństwa obywateli oraz pomocy
społecznej (centra pomocy rodzinie). RAK
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Wkolejcepotablicerejestracyjne lubprawojazdy

województwa
w urzędzie marszałkowskim? Za jakie dziedziny życia

związane z meldunkiem, wy-
mienić dowód osobisty czy
uzyskać pozwolenie na wy-
cinkę drzewa. Podobnie w sta-
rostwie powiatowym, które
odwiedzić musiał każdy kie-
rowca (odbierając prawo jaz-
dy) czy właściciel samochodu
chcący go zarejestrować.

Trudniej nam za to do-
strzec, że za kursowanie po-
ciągów kolei regionalnych,
którymi codziennie dojeżdża-
my do pracy, odpowiedzialny
jest samorząd regionu. Po-
dobnie nie zauważamy wyre-
montowanych obwodnic i dróg
wojewódzkich, na których bu-
dowę lub remont pieniądze
wyłożyła co prawda Unia
Europejska, ale zarządza
nimi podległy samorządowi
regionu Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Po-
znaniu.

Analogicznie wyglądają
sprawy służby zdrowia i wo-
jewódzkich szpitali, w które
przez ostatnie 4 lata samo-
rząd zainwestował ponad 255
mln zł. Przecież pacjent ocze-
kuje profesjonalnej opieki
i szybkiej pomocy, a nie zwra-
ca uwagi na szpitalny szyld.
Widz w teatrze, filharmonii
czy gość w wojewódzkim mu-
zeum również nie zastanawia
się, kto finansuje kulturę,
choć na internetowych stro-
nach tych instytucji, w ich ofi-
cjalnych materiałach promo-
cyjnych i na sprzedawanych
biletach widnieje herb regio-
nu i adnotacja „Instytucja
kultury samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego”.

UE na pierwszym planie

Czym jeszcze zajmuje się wo-
jewódzka administracja i pod-
ległe marszałkowi instytu-
cje? Wybrane dziedziny ak-
tywności wielkopolskiego sa-
morządu pokazujemy na in-
fografice.

Najgłośniej w tej kadencji
będzie z pewnością o rekor-

dowej transzy 2,5 mld euro
funduszy unijnych, która tra-
fi do naszego regionu w ra-
mach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020.
Z tej puli zostaną sfinanso-
wane najbardziej spektaku-
larne inwestycje, choćby bu-
dowa szpitala dziecięcego
w Poznaniu, nowe obwodnice

miast i linie tramwajowe czy
modernizacja trasy kolejowej
z Poznania do Piły.

Równie istotne dla tysięcy
mieszkańców naszego regionu
są realizowane przez Wielko-
polski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Po-
znaniu inwestycje meliora-
cyjne i przeciwpowodziowe.
Zbiorniki retencyjne, urzą-
dzenia hydrotechniczne i wały
przeciwpowodziowe decydują
wszak niejednokrotnie o bez-
pieczeństwie mieszkańców
i ich dobytku na terenach
zagrożonych podtopieniami.

Uwagę mieszkańców przy-
kuwają zwłaszcza dwa naj-
większe planowane zadania
– budowa zbiornika Wielo-
wieś Klasztorna (koszt około
900 mln zł) i polderu Golina
(400 mln zł).

Tysiące dzieci grają co-
dziennie w piłkę na 300 wiel-
kopolskich „orlikach”, któ-
rych budowę dofinansowano

z budżetu regionu, podobnie
zresztą, jak kilkudziesięciu
hal sportowych, pływalni, sta-
dionów. Znacznie więcej ta-
kich obiektów udało się też
wyremontować, przekazując
wsparcie samorządom lokal-
nym i organizacjom pozarzą-
dowym.

Samorząd regionu dba
o ochronę środowiska, opra-
cowując i wdrażając progra-
my jego ochrony oraz egze-
kwując od firm opłaty za ko-
rzystanie z niego. Władze wo-
jewództwa wspierają finan-
sowo rozwój obszarów wiej-

skich, organizując liczne
przedsięwzięcia i konkursy
promujące rolnictwo, żyw-
ność tradycyjną i turystykę
wiejską w regionie. Dbają też
o kompleksową politykę roz-
woju gospodarczego Wielko-
polski, inicjując przedsię-
wzięcia kreujące najbardziej
perspektywiczne dziedziny
biznesu.

Ponadto regionalny samo-
rząd prowadzi 19 placówek
edukacyjnych, przyznaje wy-
bitnym uczniom i studentom
stypendia, nagradza najlep-
szych młodych sportowców,
współpracuje z kombatanta-
mi, pielęgnuje pamięć o waż-
nych historycznych roczni-
cach i wydarzeniach.

***
Skoro podległe marszałko-

wi instytucje realizują tak
wiele działań w tak różnych
dziedzinach naszego życia, to
dlaczego ich nie znamy?

Skutecznym narzędziem
promującym samorząd woje-
wództwa mogłaby być spe-
cjalna, długotrwała kampania
marketingowa, wykorzystu-
jąca nowoczesne techniki
i media. Koszt takiej akcji był-
by jednak ogromny i teraz,
kiedy od kilku lat ogranicza
się budżety przeznaczone na
promocję, trudno byłoby za-
pewne znaleźć poparcie poli-
tyczne i społeczne dla takie-
go rozwiązania.

Może lepszym pomysłem
jest edukacja młodzieży i uzu-
pełnienie podstawy progra-
mowej w podręcznikach szkol-
nych? Obecnie o kompeten-
cjach władz samorządowych
uczą się gimnazjaliści, którzy
po osiągnięciu praw wybor-
czych zdążą jednak o tym za-
pomnieć. I otwarcie się do
tego przyznają!

Jak zatem sprawić, by wie-
dza o samorządzie lokalnym
nie była wiedzą tajemną? To
może być ciekawe wyzwanie
dla polityków, nauczycieli i ca-
łego systemu edukacyjnego.

Samorząd województwa odpowiada m.in. za regionalne in-
stytucje kultury. Na zdjęciu gmach Teatru im. Wojciecha Bo-
gusławskiego w Kaliszu, chętnie odwiedzanego przez mi-
łośników sztuki.
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Nie wiemy, jaką funkcję ma do
spełnienia sejmik, jaką
marszałek, a jaką wojewoda.

– Okazuje się, że po 16 la-
tach funkcjonowania samo-
rządów powiatowych i woje-
wódzkich ta trójstopniowa
drabinka (dodając samo-
rząd gminny) jest dla wy-
borców wciąż niezrozumiała.
Jak to zmienić?
– Trzeba prowadzić systema-
tyczną edukację obywatel-
ską, której dzisiaj brakuje,
i dbać o wychowanie obywa-
telskie. Samorządy woje-
wództw sprawdziły się, są
ważne i potrzebne. Należy
natomiast zastanowić się nad
rolą powiatów. One działają

często niezależnie od gmin,
a w moim przekonaniu nale-
ży je ściślej powiązać z sa-
morządem niższego szczebla,
bo mają część wspólnych za-
dań. Trzeba bardzo precyzyj-
nie określić, czym zajmuje
się powiat. To istotne, bo
w ostatnich wyborach okaza-
ło się, że wzrost liczby głosów
nieważnych do rad powiatów
jest nawet wyższy niż do sej-
mików województw.
– A może nie trzeba ludziom
zawracać głowy taką wie-
dzą?
– Jeśli chcemy mieć skutecz-

ny samorząd i ludzi, którzy
świadomie dokonują wybo-
rów, trzeba się zastanowić
nad pewnymi usprawnienia-
mi. Społeczeństwa z 1998 r.
(kiedy wprowadzaliśmy re-
formę) i z 2015 r. znacząco się
jednak różnią. Dziś ludzie
chcą zmian, więc może warto
pomyśleć nad wpuszczeniem
„świeżej krwi” do sejmików,
choćby przez likwidację nie-
potrzebnego 5-proc. progu
wyborczego, uniemożliwiają-
cego zdobycie mandatów
mniejszym lokalnym komi-
tetom wyborczym.

systematyczną edukację obywatelską

– Po co ludzie przychodzą
do urzędu marszałkowskie-
go? Co można tu załatwić?
– Samorząd województwa re-
alizuje zadania m.in. z za-
kresu edukacji, ochrony zdro-
wia, pomocy społecznej, poli-
tyki prorodzinnej, ochrony
środowiska, gospodarki wod-
nej, transportu zbiorowego
i dróg publicznych, kultury fi-
zycznej i sportu. Część z nich
powierzono jednostkom pod-
ległym, tj. ROPS i WUP. Bar-
dzo ważnym działaniem urzę-
du jest także realizacja pro-
gramów unijnych: WRPO,
PROW, EFS.

Szczegółowy zakres usług
dla klientów urzędu znajdu-
je się na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej UMWW
w zakładce „Sprawy do zała-
twienia w urzędzie”. Opraco-
wanych jest tam 129 proce-
dur. W prosty sposób, z po-
działem na konkretne dzie-
dziny, łatwo można odnaleźć
interesującą usługę, łącznie
z informacjami, która ko-
mórka urzędu, w jaki sposób
ją realizuje i czy wiąże się to
z dodatkowymi kosztami.
– Ile decyzji, pozwoleń, wy-
dają rocznie pracownicy
UMWW? Jak długo trzeba
na nie czekać?
– Rocznie wydawanych jest
kilka tysięcy decyzji, w szcze-
gólności środowiskowych,
związanych z opłatami czy po-

zwoleniami wodno-prawny-
mi. Czas oczekiwania na wy-
danie decyzji uzależniony jest
od stopnia skomplikowania
postępowania i może być bar-
dzo różny. Zgodnie z art. 35
kpa sprawy winny być roz-
patrywane niezwłocznie: te
wymagające postępowania
wyjaśniającego powinno za-
łatwić się w 30 dni, a sprawy
szczególnie skomplikowane
– w dwa miesiące.
– Modne stało się ostatnio
hasło e-urzędu, do którego
obywatel nie chodzi, bo
większość spraw załatwia
elektronicznie. Jak to wy-
gląda w UMWW?
– Cyfryzacja administracji
w Polsce jest nieuchronna,
więc w UMWW także podej-
muje się działania mające
wdrożyć e-usługi. To dla nas
bardzo ważna kwestia, bo
sprawy, jakie klienci zała-
twiają w urzędzie, obejmują
swoją właściwością obszar
całej Wielkopolski. O ile dla
mieszkańca aglomeracji po-
znańskiej wizyta w urzędzie
nie stanowi szczególnej trud-
ności, o tyle załatwienie spra-
wy przez mieszkańca Kępna
czy Złotowa to duży nakład
czasu i kosztów. Niestety
w Polsce przy wdrażaniu
e-administracji zderzamy się
z problemami, takimi jak:
przepisy prawne, nakazujące
nadal wiele spraw prowadzić
w wersji papierowej; trudno-
ści w budowie sprawnych
aplikacji informatycznych
oraz nieufność samej kadry
urzędniczej i brak wiedzy
mieszkańców o możliwościach
korzystania z istniejących roz-
wiązań (np. platformy ePU-
AP). Dwie ostatnie kwestie są
przedmiotem projektu unij-
nego, realizowanego wspól-
nie z województwem kujaw-
sko-pomorskim. Docelowo po-
zwoli on „przenieść” do inter-
netu kolejne sprawy i proce-
dury, ułatwiając życie miesz-
kańcom.

Prościej i szybciej
Z sekretarzem województwa
wielkopolskiego Adamem Habryłą
rozmawia Piotr Ratajczak
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Skład nowego zarządu
województwa, jak już in-
formowaliśmy, został

ustalony wolą sejmiku pod-
czas I sesji, która odbyła się
1 grudnia 2014 r. Później na-
stąpiło podporządkowanie jed-
nostek organizacyjnych Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego po-
szczególnym członkom zarzą-
du. Na poniższej infografice
prezentujemy kto za co odpo-
wiada w V kadencji samorzą-
du województwa.

Marszałek Marek Woźniak
zachował zwierzchność nad
większością biur i departa-
mentów, nad którymi spra-
wował bezpośredni nadzór
także w poprzedniej kadencji.
„Oddał” jedynie Departa-

ment Wdrażania Programu
Regionalnego oraz Biuro Ob-
sługi Funduszy, przejął na-
tomiast Biuro Zamówień Pu-
blicznych. Wicemarszałek
Wojciech Jankowiak ma
w swoim decernacie te same
jednostki co przed wyborami,
poza wspomnianym BZP. Wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski odpowiada za te same
obszary co w poprzednich
czterech latach (wtedy jako
członek zarządu), a dodat-
kowo zajmuje się Departa-
mentem Programów Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Le-
szek Wojtasiak przejął de-
partamenty, które pod ko-
niec minionej kadencji pod-
legały wicemarszałkowi Ma-
teuszowi Klemenskiemu

oraz (wcześniej będące w ge-
stii Marka Woźniaka) wspo-
mniane dwie jednostki zwią-
zane z funduszami unijnymi
(DWP i BOF). Marzena Wo-
dzińska odpowiada za struk-
tury wcześniej będące w de-
cernacie Tomasza Bugaj-
skiego, z wyjątkiem PROW.

Już niedługo klient odwie-
dzający UMWW będzie mógł
załatwić wszystkie sprawy
w jednym miejscu – w gma-
chu u zbiegu al. Niepodległo-
ści oraz ulic Kościuszki i św.
Barbary (w sąsiedztwie daw-
nego hotelu Polonez). Jak in-
formuje sekretarz wojewódz-
twa Adam Habryło, sukce-
sywna przeprowadzka po-
szczególnych departamentów
planowana jest na I półrocze

2015, po otrzymaniu pozwo-
lenia na użytkowanie nowo
wybudowanego obiektu. Nim
to nastąpi, tradycyjnie przy-
pominamy, gdzie szukać po-
szczególnych marszałkow-
skich jednostek.

W kompleksie budynków
przy al. Niepodległości 18
znajdziemy gabinety wszyst-
kich (z wyjątkiem Leszka
Wojtasiaka) członków zarzą-
du województwa. Tam też
mieszczą się: Kancelaria Sej-
miku (i gabinet przewodni-
czącego tego gremium), Kan-
celaria Ogólna (obsługująca
korespondencję urzędu), Ga-
binet Marszałka, a także de-
partamenty: Kultury, Orga-
nizacyjny i Kadr oraz biura:
Prawne, Współpracy Mię-

dzynarodowej, Nadzoru In-
westycyjnego. W pobliżu, przy
ul. Kościuszki 95, mają sie-
dziby departamenty Infra-
struktury oraz Kontroli. Przy
ul. Piekary 17 funkcjonują de-
partamenty: Administracyjny,
Edukacji i Nauki, Finansów,
Zdrowia, Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Sportu i Turystyki
oraz Biuro Zamówień Pu-
blicznych. Tam też urzędują
skarbnik i sekretarz woje-
wództwa. Obok, pod nume-
rem 19, mieści się Biuro Au-
dytu Wewnętrznego. Plac
Wolności 18 to adres depar-
tamentów: Środowiska oraz
Geodezji, Kartografii i Go-
spodarki Mieniem, a ul. Prze-
mysłowa 46 – departamen-
tów: Gospodarki oraz Trans-

portu. Przy ul. Szyperskiej
14 pracują członek zarządu
województwa Leszek Wojta-
siak oraz urzędnicy depar-
tamentów: Polityki Regio-
nalnej, Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Wdra-
żania Programu Regionalne-
go i Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego, a tak-
że Biura Obsługi Funduszy.

Wiadomości na temat funk-
cjonowania samorządowej ad-
ministracji w regionie do-
stępne są na stronie interne-
towej www.bip.umww.pl,
a także w Punkcie Informa-
cyjnym UMWW: al. Niepod-
ległości 18, 61-713 Poznań,
budynek C, pokój nr 127 na
I piętrze; tel. 61 626 66 66;
e-mail: info@umww.pl. ABO

Kto jest kim u marszałka
Co zmieniło się po wyborach w strukturze samorządowej administracji regionu?
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Kiszone ogórki, grzyby
w zalewie octowej, kom-
pot malinowy czy powidła
śliwkowe – w naszym re-
gionie nie brakuje pysz-
nych potraw przyrządza-
nych z owoców i warzyw.

W Wielkopolsce powstają
specyficzne produkty i potra-
wy, które nie tylko ze wzglę-
du na wysoką jakość, ale i bo-
gatą historię zasługują na
upowszechnienie i poznanie.
Firmy zajmujące się u nas
m.in. przetwórstwem owo-
ców i warzyw słyną np.
z dań sporządzonych na bazie
lokalnych surowców, przygo-
towywanych w oparciu o tra-
dycyjne receptury.

Przykładem rodzinnej fir-
my, specjalizującej się w prze-
twarzaniu owoców i warzyw,
jest poznański Zakład Prze-
twórstwa Rolno-Spożywcze-
go „Wiórek” Marka Nyćko-
wiaka, działający od 1992 r.
Jego wizytówką są m.in. kom-
poty, sałatki, syropy, powidła
i ogórki konserwowe.

– Nasze produkty są wy-
twarzane ze świeżych surow-
ców, pochodzących w znacznej
części z sadów i gospodarstw
ekologicznych z terenu Wiel-
kopolski, z którymi mamy
podpisane wieloletnie umowy
– zapewnia właściciel firmy.
– Nie stosujemy konserwan-

tów, słodzików i sztucznych
barwników, co bezpośrednio
wpływa na świetny, natural-
ny smak tych wyrobów.

Czym jeszcze producenci
kuszą smakoszy? Firma „Ja-
goda Plus” Marzeny Swę-
drowskiej z Gizałek zajmuje
się głównie przetwarzaniem
grzybów i owoców. Ma własną
szuszarnię, w której suszy się
zakupione produkty. Jakość
przetworów potwierdza wpi-
sanie borowika wielkopol-

skiego, wielkopolskich grzybów
solonych i suszu wigilijnego na
listę produktów tradycyjnych
ministra rolnictwa i rozwoju
wsi. „Jagoda Plus” oferuje też
grzyby w zalewie octowej, grzy-
by solone i suszone, jagodę
w soku własnym, malinę w sy-
ropie, owoce suszone.

Niektórzy przetwórcy sta-
wiają na nowości. Spółka
„Frykas” z Kościana na po-
czątku swojej działalności (tj.
od 1996 r.) słynęła z produk-

cji szparagów konserwowych
w puszkach i słojach. Zapo-
trzebowanie na smaczne,
zdrowe i niezawierające kon-
serwantów chemicznych przy-
smaki sprawiło jednak, że
w ofercie pojawiły się prze-
twory warzywne (np. z ogór-
ków, papryki), dania gotowe
i posiłki regeneracyjne.

– Walory smakowe naszych
przetworów docenili mistrzo-
wie sztuki kulinarnej i w ten
sposób szparagi, ogórki i pa-

pryka zagościły na stołach
renomowanych hoteli w kra-
ju – informują z dumą przed-
stawiciele „Frykasa”.

Zakład Ogrodniczy Piotra
Sierpowskiego z Osieka słynie
natomiast z ogórka kiszonego
osieckiego, też wpisanego na
ministerialną listę spraw-
dzonych produktów. Tradycja
kiszenia ogórków w Osieku

sięga 1945 r. Surowiec do ki-
szenia stanowią kształtne
ogórki gruntowe, układane
w beczkach z przyprawami
(chrzan, czosnek, koper, liście
wiśni), które są następnie za-
lewane solanką. O ostatecz-
nych walorach smakowych
i jędrności ogórków decyduje,
obok surowców, specyficzna
metoda kiszenia. RAK

Grzyby, ogórki i szparagi – mamy się czym pochwalić!
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska powstała, by
ułatwić konsumentom i tury-
stom odnalezienie (stąd logo)
oraz spróbowanie lokalnej
i regionalnej żywności, a jej
producentom zapewnić pro-
mocję i zwiększyć współpracę
między nimi. Wojewódzka sieć
skupia obecnie 105 członków:
producentów rolnych, przed-
siębiorstwa, restauracje oraz
inne podmioty wytwarzające
lub sprzedające żywność na-
turalną. Przedstawiamy ich
w kolejnych wydaniach „Mo-
nitora”. Dziś lista firm zajmu-
jących się m.in. przetwór-
stwem owocowo-warzywnym:
� VIN-KON S.A., Konin
� Zakład Przetwórstwa Rol-
no-Spożywczego „Wiórek”
Marek Nyćkowiak, Poznań
� Przedsiębiorstwo Produk-
cji Spożywczej „Frykas”
sp. z o.o., Kościan

� Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Kruszewni,
Kruszewnia
� Przetwórstwo Przemysłu
Spożywczego Dagmara
Cieślak, Świerczyna
� Zakład Ogrodniczy Piotr
Sierpowski, Osiek
� P.P.H.U. „Jagoda Plus”,
Gizałki
� Gospodarstwo Ekologiczne
„Grabina”, Grabina

Wielkopolanie coraz chętniej sięgają po zdrową i ekologiczną żywność. Doceniają smak
produktów pochodzących ze sprawdzonych pod tym względem gospodarstw i dostawców.
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16 grudnia w Poznaniu
dyskutowano o programie
odnowy wielkopolskiej wsi.

Konferencję „Moderatorzy
odnowy wsi – tworzenie sys-
temu wsparcia dla wielko-
polskich sołectw”, zorganizo-
waną przez Urząd Marszał-
kowski w Poznaniu, otworzył
wicemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski.

– Chcemy dziś rozpocząć
kolejny rozdział prac nad pro-
gramem odnowy wielkopol-
skiej wsi. W projekcie budże-
tu na 2015 rok mamy pie-
niądze na kontynuację tego
przedsięwzięcia – poinformo-
wał wicemarszałek.

Podczas spotkania omó-
wiono koncepcję wsparcia
uczestników programu „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 2013-
-2020” przez moderatorów, tj.
specjalistów przygotowanych
do pracy z sołectwami. Będą
oni służyli pomocą w animo-
waniu procesów odnowy wsi,
zwłaszcza w zakresie opraco-
wania strategii sołeckich.

– Mamy w gminach grupę
liderów, ale są też takie so-
łectwa, które odstają od resz-
ty. Będę zabiegał o to, by
wszyscy mieli równe szanse,
co pozwoli na równomierny
rozwój Wielkopolski – za-
pewniał Krzysztof Grabowski.

Do Poznania zaproszono
kandydatów na moderatorów

i liderów sołectw, które przy-
stąpiły do programu w 2014 r.
Zaprezentowano doświadcze-
nia z realizacji programu
w województwach opolskim,
dolnośląskim i warmińsko-
-mazurskim. Podsumowano
też dotychczasową realizację
przedsięwzięcia oraz plany
na 2015 r.

„Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”, realizowana z pie-
niędzy budżetu województwa
od 2009 r., służy aktywizacji
społeczności lokalnych na ob-
szarach wiejskich. Uczestniczy
w niej obecnie 1465 sołectw ze
160 wielkopolskich gmin,
w tym 228 przystąpiło do pro-
gramu w 2014 r.

Mieszkańcy wspólnie mu-
szą wypracować koncepcję
rozwoju miejscowości w po-
staci strategii sołeckiej. Ale
sołectwa mogą ubiegać się
o wsparcie tylko poprzez gmi-
nę lub organizację pozarzą-
dową w konkursach dotacji
organizowanych w ramach
programu.

W latach 2009-2014 samo-
rząd województwa przekazał
na wsparcie inicjatyw sołec-
kich łącznie ponad 13,3 mln
zł (na wspomniane konkursy),
dofinansowując 558 projek-
tów. Najwięcej, aż 9,6 mln zł,
w ramach czterech edycji kon-
kursu „Pięknieje wielkopol-
ska wieś”. RAK

Sołectwa zmieniają wieś

Ruchliwa droga woje-
wódzka nr 196 z Po-
znania do Wągrowca

powoli zmienia swój wygląd.
Dzięki pieniądzom unijnym
z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego
w 2012 roku oddano do użyt-
ku 9-kilometrową obwodnicę
Murowanej Gośliny. Równo-
legle rozpoczęto prace bu-
dowlane nad modernizacją
kolejnego, 28-kilometrowego
odcinka, łączącego Murowaną
Goślinę z Wągrowcem.

Zadanie realizowano w sys-
temie „zaprojektuj i wybu-
duj”, co oznacza, że wybrany
w przetargu wykonawca mu-
siał najpierw opracować do-
kumentację projektową i uzy-
skać wszystkie wymagane
pozwolenia, a następnie przy-
stąpił do prac. Roboty bu-
dowlane przy drodze trwały
od sierpnia 2012 roku do
końca listopada 2014 roku.
Zatem na początku grudnia
kierowcy otrzymali od inwe-
stora, czyli Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, świąteczny pre-
zent.

W ramach modernizacji
trasy wojewódzkiej nr 196
przebudowano ponad 28 km
dróg, na których jezdnia zo-
stała poszerzona do 7 me-
trów. Przebudowano skrzy-
żowania z drogami przecina-
jącymi główną trasę, a jej
pobocza zostały znacząco
umocnione po obu stronach
jezdni. Dla pasażerów komu-
nikacji zbiorowej wyremon-
towano stare zatoki autobu-
sowe i powstały nowe. Pie-
szym i rowerzystom przy-
padną natomiast do gustu
nowe chodniki i ścieżki ro-
werowe. Prace objęły ponad-
to przebudowę kanalizacji
deszczowej i montaż urzą-
dzeń poprawiających bezpie-
czeństwo ruchu drogowego.

Inwestycja, dofinansowa-
na z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013, kosz-
towała ponad 69 mln zł, z cze-
go niemal 59 mln zł stanowi
dotacja z Unii Europejskiej.

Dzięki niej podróż z Muro-
wanej Gośliny do Wągrowca
będzie szybsza i bardziej bez-
pieczna. RAK

Bezpieczniej na drodze
Kierowcy otrzymali w grudniu prezent od naszych drogowców:
zmodernizowaną trasę nr 196 z Murowanej Gośliny do Wągrowca.

Obok zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 196 z Murowanej
Gośliny do Wągrowca powstały m.in. ścieżki rowerowe.
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Historia zna wiele orga-
nizacji złowrogich, ko-
jarzących się z ponu-

rymi tendencjami lub wyda-
rzeniami, traktowanych jako
ostrzeżenie, swoiste memen-
to. W przeszłości w zaborze
pruskim do takich związków
należała Hakata, Deutscher
Ostmarkenverein, czyli Nie-
miecki Związek Marchii
Wschodniej. Dziś już rzadko
się o tej organizacji wspomi-
na, ale przed stu laty ludzi
z nią związanych jedno-
znacznie utożsamiano ze
skrajnym kierunkiem polity-
ki germanizacyjnej.

***
Polityka administracji pru-

skiej do połowy XIX wieku za-
leżała od bieżących potrzeb
i zamierzeń administracji ber-
lińskiej. Były okresy nasilenia
procesu organizacyjnego, zda-
rzał się czas „odwilży”. Ale po
zjednoczeniu Niemiec w stycz-
niu 1871 roku i utworzeniu
Cesarstwa Niemieckiego, roz-
poczęła się metodyczna re-
alizacja planu możliwie silnej
integracji mieszkańców po-
szczególnych państw związ-
kowych. Dotyczyło to zwłasz-
cza ludności mieszkającej
w Wielkopolsce, na Pomorzu
Gdańskim, w Szlezwiku-
-Holsztynie oraz Alzacji i Lo-
taryngii. Nacisk był stopnio-
wy, ale stanowczy – także
w kierunku spacyfikowania
administracji związków i sto-
warzyszeń podporządkowa-
nych zwierzchnikom poza
Niemcami. Tak doszło do kon-
fliktu z Kościołem rzymsko-
katolickim, kulturkampfu.
Z czasem jednak, w sytuacji,
gdy decydująca rozgrywka
między mocarstwami zaczęła
nadciągać wielkimi kroka-
mi, zaczęło brakować czasu
na przemiany pokoleniowe.
Berlin przystąpił do realiza-
cji drogi na skróty, metodą
przymusu i formalnego naci-
sku.

Już w 1884 roku prezes
rejencji bydgoskiej Christoph
von Tiedemann opracował
memoriał na temat środków
germanizacji Prowincji Po-
znańskiej. W tym samym
roku, 21 czerwca, powstała
Królewska Komisja Osadni-
cza, której zadaniem było
ograniczanie zasobów ziemi
pozostającej w rękach Pola-
ków. W latach 1885-1890 do-
szło do tak zwanych pruskich
rugów – przymusowego wy-
dalenia z Rzeszy wszystkich
obcych poddanych, co spo-
tkało się nawet z niezadowo-
leniem pracodawców nie-
mieckich, niemal z dnia na
dzień pozbawionych napły-
wu taniej siły roboczej zza
wschodniej granicy. Wresz-
cie w październiku 1904 roku
wprowadzono obowiązek uzy-

skiwania zezwoleń przez Po-
laków na budowę własnego
domu, co zaowocowało m.in.
demonstracją Michała Drzy-
mały. Cele tych poczynań
przedstawił cesarz Wilhelm II
w osławionej, antypolskiej
mowie wygłoszonej w Mal-
borku w 1902 roku.

***
Działania te spotkały się

z uznaniem szowinistycznej
części niemieckich działaczy
i ziemian w Prowincji Po-
znańskiej. We wrześniu 1894
roku ich delegacja odbyła
„pielgrzymkę” do Warcina,
siedziby zdymisjonowanego

kanclerza Ottona von Bi-
smarcka. Umocnieni na du-
chu, w poczuciu misji wkrót-
ce postanowili swoje przeko-

nania ująć w formę organi-
zacyjną.

Deutscher Ostmarkenve-
rein, czyli Niemiecki Związek

Marchii Wschodniej, został
założony w Poznaniu 3 listo-
pada 1894 roku. Przyjmuje
się, że twórcami organizacji

byli trzej ziemianie z Wiel-
kopolski: Ferdynand von
Hansemann – właściciel Pę-
powa koło Gostynia, Her-
mann Kennemann z Klęki
pod Jarocinem oraz Hein-
rich von Tiedemann-Seehe-
im, właściciel Jeziorek pod
Stęszewem. Wkrótce pierw-
sze litery nazwisk tych pa-
nów, HKT, dały początek po-
tocznej nazwie związku.
Skrót ten, brzmiący drapież-
nie, ostro, znakomicie cha-
rakteryzował cele i metody,
jakie wytyczyła sobie nowa
organizacja.

Założono następujące cele:
uważne obserwowanie po-
czynań prasy polskiej, za-
chęcanie Niemców do wyku-
pywania ziemi z rąk polskich,
inicjowanie przybywania do
Prowincji Poznańskiej na sta-

łe Niemców mających wpływ
na kształtowanie środowiska
i otoczenia, rozbudowę nie-
mieckiej klasy średniej, in-
tensywną propagandę pro-
niemiecką, organizowanie
wieców i zgromadzeń, ger-
manizację nauczania w szko-
łach.

***
Skład społeczny organizacji

to przede wszystkim junkrzy
i posiadacze ziemscy, szcze-
gólnie zainteresowani rywa-
lizacją ze środowiskami pol-
skimi. Liczni byli też prze-
mysłowcy, urzędnicy, na-
uczyciele i duchowni ewan-
geliccy, znacznie mniej było
rzemieślników i kupców, sto-
sunkowo niewielu chłopów.
Interesujące, że zaledwie oko-
ło 3 procent członków Haka-
ty zawodowo służyło w woj-
sku. Zatem byli to ludzie
kształtujący opinię w swoich
środowiskach, świadomie za-
angażowani w podejmowane
działania. W 1901 roku or-
ganizacja liczyła 21 tysięcy
członków, w chwili wybuchu
wojny światowej, w 1914 roku
– już ponad 54 tysiące. Do-
dajmy, że u schyłku, w 1932
roku – już tylko nieco ponad
700 członków.

Szczególnie aktywni byli
hakatyści w pogranicznych
powiatach Prowincji Poznań-
skiej i na Górnym Śląsku.
Bardzo szybko „zaskarbili”
sobie żywą niechęć. Zdecydo-
wani, często brutalni w sto-
sowanej retoryce, domagali
się likwidacji prasy polskiej,
polskiego języka w admini-
stracji i szkolnictwie, a mie-
sięcznik Hakaty „Die Ost-
mark” (z charakterystycznym
monogramem założycieli
w winiecie) stał się głównym
nosicielem tych idei. Z czasem
związek ten zaczął odgrywać
rolę ekspercką w sprawach
wschodnich, co także pod-
kreślono w 1896 roku, prze-
nosząc siedzibę władz z Po-
znania do Berlina. Znamien-
ne, że akcentowano... ko-
nieczność obrony przed za-
borczością polską. Nieprzy-
padkowo głównym sloganem
Hakaty było stwierdzenie wo-
bec członków organizacji:
„Stoicie naprzeciw najgroź-
niejszego, najbardziej fana-
tycznego wroga dla niemiec-
kiej egzystencji, niemieckiego
honoru oraz niemieckiej re-
putacji na całym świecie: wo-
bec Polaków”.

Przynależność do Hakaty,
w realiach narastającej ry-
walizacji polsko-niemieckiej
i nacisków z berlińskiej cen-
trali, stała się podstawą do
etykietowania, jednoznacz-
nego oceniania ludzi. Po-
wszechny był skrót myślowy,
nazywanie „hakatą” każdego
Niemca jawnie wrogiego wo-
bec Polaków. Ale zdarzały się
przypadki inne, jak pastora
Arthura Rhodego, który choć
w Ostrzeszowie stał na czele
miejscowej Hakaty, nie dał
powodu opisania jego działań
jako jawnie antypolskich. Po-
dobnie neutralny starał się
być po przeniesieniu do Po-
znania, gdzie w okresie mię-
dzywojennym posługiwał
przy ewangelickim kościele
pw. Chrystusa (dzisiaj pw.
św. Anny) przy ul. Matejki.
Byli więc hakatyści – i ha-
katyści.

***
Hakata, w kręgach pol-

skich jednoznacznie nega-
tywnie odbierana, wbrew po-
zorom nie miała też najlepszej
prasy w samych Niemczech.
Raził zwłaszcza prymitywizm
stosowanych metod i brutal-
ność retoryki. W niektórych
krajach związkowych (na
przykład w Bawarii) obno-
szenie się z przynależnością
do Hakaty odbierane było
z niesmakiem, jako objaw
bezguścia i braku kultury.

Z czasem sami członkowie
związku zaczęli tracić kontakt
z rzeczywistością. Od jesieni
1918 roku Niemcy nie bardzo
mieli czas i ochotę na zajmo-
wanie się sprawami politycz-
nymi i bojowe hasła hakaty-
stów były im obojętne, trak-
towane jako nieżyciowe. Sy-
tuacja zmieniła się z chwilą
dojścia do władzy hitlerow-
ców. Drażniło ich silnie ak-
centowane w Hakacie przy-
wiązanie do tradycji cesar-
stwa i demonstrowana wier-
ność wobec przebywającego
w Holandii Wilhelma II. Ha-
katyści nie zauważyli też
chwilowej zmiany kierunku
polityki Hitlera wobec Polski,
w realiach możliwego zagro-
żenia wojną prewencyjną byli
nadgorliwi – najzwyczajniej
przeszkadzali. Zatem nic
dziwnego, że w 1934 roku
organizacja została rozwią-
zana. Doszło do paradoksu: po
40 latach istnienia szowini-
styczna organizacja, bardzo
agresywna w dążeniach do
germanizacji ziem niegdyś
zagarniętych, została zlikwi-
dowana przez władze, które
prowadziły podobną polity-
kę, ale innymi metodami. Za-
stąpił ją inny związek: Bund
Deutscher Osten, podległy
całkowicie partii hitlerow-
skiej.

Marek Rezler

Drapieżna i ostra walka z Polakami
Po co powstał Niemiecki Związek Marchii Wschodniej, bardziej znany pod nazwą Hakata?

Wśród celów Hakaty było zachęcanie Niemców do wykupywania ziemi z rąk polskich. In-
stytucjonalnie zajmowała się tym założona przez niemieckie władze Komisja Kolonizacyjna
– na zdjęciu gmach wzniesiony na jej potrzeby w początkach XX wieku w Poznaniu, obec-
nie Collegium Maius poznańskiego uniwersytetu.
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Twórcy Hakaty uzyskali „błogosławieństwo” byłego już
wtedy kanclerza Ottona von Bismarcka.
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Głównym sloganem Hakaty było
stwierdzenie: „Stoicie naprzeciw
najgroźniejszego, najbardziej

fanatycznego wroga dla niemieckiej
egzystencji, niemieckiego honoru oraz
niemieckiej reputacji na całym świecie:
wobec Polaków”.

W niektórych krajach
związkowych (na przykład
w Bawarii) obnoszenie się

z przynależnością do Hakaty odbierane
było z niesmakiem, jako objaw
bezguścia i braku kultury.
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Konferencja prasowa od-
była się 17 grudnia.
Prezes WFOŚiGW Han-

na Grunt, przedstawiając
wdrażanie Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-
-2013, wskazała na wyso-
kość dofinansowania wyni-
kającą z 213 podpisanych
w tym okresie umów, która
wyniosła ponad 718 mln zł.
Do połowy grudnia benefi-
cjentom wypłacono łącznie
ponad 574 mln zł.

Podkreślano też, że w koń-
czącym się okresie programo-
wania (2007-2013) sporo pie-
niędzy, około 20 mln zł, zo-
stanie przeznaczonych na za-
kup sprzętu specjalistycznego
do zapobiegania i likwidacji
skutków klęsk żywiołowych
i poważnych awarii środowi-
skowych.

Ponadto WFOŚiGW w Po-
znaniu, ponownie jako insty-
tucja pośrednicząca, ma
wdrażać projekty środowisko-
we nowego Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020,
realizując oś priorytetową
3 – „Energia” oraz oś priory-
tetową 4 – „Środowisko”.

W przypadku Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, do tej pory pod-
pisano 22 umowy, których

łączna wartość dofinansowania
wynosi blisko 386 mln zł.
Obecnie trwa kolejny konkurs,
do którego nabór wniosków za-
kończy się 19 stycznia. Dofi-
nansowaniu podlegają projek-
ty z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej.

Będą współpracować

15 października, podczas Tar-
gów POLEKO w Poznaniu, pre-
zesi wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej oraz prezes NFO-
ŚiGW podpisali list intencyjny
o współpracy w zakresie reali-
zacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 (POIiŚ).

List intencyjny wynika z za-
pisów zawartych we „Wspólnej
Strategii działania NFOŚiGW
i WFOŚiGW na lata 2013-
-2016 z perspektywą do
2020”, a jego podpisanie wy-
raża chęć wykorzystania do-
świadczeń i kompetencji na-
bytych w finansowaniu pro-
jektów prośrodowiskowych
w perspektywie 2007-2013.
Ostateczna decyzja w sprawie
określenia możliwości współ-
pracy NFOŚiGW z WFOŚiGW
i jej zakresu zostanie podjęta
po zakończeniu prac nad
kształtem sytemu wdrażania
POIiŚ 2014-2020.

Prezes Hanna Grunt wspo-
mniała również o tym, iż
w 2015 r. WFOŚiGW w Pozna-
niu rozpocznie wdrażanie pro-
jektu doradztwa energetycz-
nego przygotowanego przez
Ministerstwo Gospodarki przy
udziale NFOŚiGW. Projekt za-
kłada zatrudnienie w każdym
województwie doradców ener-
getycznych, których zadaniem
będzie doradzanie w zakresie
przygotowania planów gospo-
darki niskoemisyjnej, przygo-
towania inwestycji w obszarze
efektywności energetycznej
i OZE, informowanie o możli-
wych źródłach finansowania
oraz wsparcie potencjalnych
beneficjentów w zakresie wdra-
żania rekomendacji wynikają-
cych z audytów energetycz-
nych.

Projekt ma być realizowany
w latach 2015-2023 i dofi-
nansowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020.

Dbają o zdrowie
i dobrą kondycję

Zastępca prezesa zarządu
WFOŚiGW Marek Baumgart
podsumował działalność fun-
duszu w Poznaniu pod wzglę-
dem liczby złożonych wnio-
sków o płatność w latach
2012-2014, a także kontroli

wykonanych przez pracowni-
ków WFOŚiGW w latach 2011-
-2014. W samym tylko 2014 r.
złożono aż 543 wnioski
(w których beneficjenci stara-
li się o pieniądze statutowe
z funduszu, WRPO oraz POIiŚ),
podpisano 95 umów o po-
życzkę oraz 225 umów dotacji.

Marek Baumgart podkreślił
również, iż od kilku lat pra-
cownicy funduszu dbają nie tyl-
ko o środowisko, ale także
o zdrowie i dobrą kondycję.
Propagując zdrowy styl życia,
jako drużyna WFOŚiGW w Po-
znaniu, uczestniczą w poznań-
skich imprezach biegowych,
takich jak „Maniacka dziesiąt-
ka”, maraton czy triathlon.

„Kawka” poprawi powietrze

Zastępca prezesa Zarządu
WFOŚiGW Marek Zieliński przy-
pomniał założenia programu
„Kawka”, którego celem jest
poprawa jakości powietrza
związana z likwidacją niskiej
emisji spalin.

W 2015 r. do programu
„Kawka” w Wielkopolsce przy-
stąpiły miasta: Poznań, Gnie-
zno, Piła i Leszno. Dzięki re-
alizacji zaplanowanych przed-
sięwzięć zlikwidowane zostaną
źródła ciepła opalane paliwem
stałym, głównie węglem (1785
sztuk) i zastąpione źródłami
ekologicznymi (551 kotłów).

Zmniejszona zostanie emi-
sja: dwutlenku węgla o 3110
Mg/rok, a także bardzo szko-
dliwego pyłu PM 10 (o 28,48
Mg/rok), w tym pyłu PM 2,5
o 26,93 Mg/rok.

Marek Zieliński poinfor-
mował również o możliwości
składania przez powiaty
wniosków na przedsięwzięcia
związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest.
Nabór prowadzono w tym
przypadku do 7 stycznia.
W 2014 roku Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu zawarł 21 umów
dotacyjnych w tym zakresie
na łączną kwotę przekracza-
jącą 3,2 mln zł. Beneficjen-
ci pomocy, dzięki wsparciu
funduszu, unieszkodliwili
8591 Mg odpadów zawiera-
jących azbest. MMJJ

Jak dbano o przyrodę 
w 2014 roku?
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu podsumował ubiegłoroczne inwestycje na rzecz
ochrony środowiska oraz opowiedział o planach na 2015 rok.

W konferencji prasowej, która odbyła się 17 grudnia, uczestniczył cały zarząd WFOŚiGW:
prezes Hanna Grunt i jej zastępcy – Marek Baumgart (z lewej) i Marek Zieliński.
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WW  ddwwóócchh  zzaakkoońńcczzoonnyycchh  ppoodd
kkoonniieecc  22001144  rrookkuu  kkoonnkkuurrssaacchh
bbeenneeffiiccjjeennccii  zzggłłoossiillii  ppoonnaadd
cczztteerryyssttaa  wwnniioosskkóóww  oo  ddoottaaccjjęę..

15 grudnia zakończył się na-
bór wniosków na przedsięwzię-
cia inwestycyjne dla benefi-
cjentów ubiegających się o do-
finansowanie w 2015 roku ze
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

W wyznaczonym terminie do
WFOŚiGW wpłynęło ogółem
ponad 200 wniosków, w któ-
rych projektodawcy ubiegają
się łącznie o kwotę sięgającą
300 mln zł. Obecnie trwa pro-

cedura oceny tych dokumen-
tów pod kątem spełnienia for-
malnych kryteriów dostępu.

Pod koniec roku zakończo-
no też nabór wniosków na
przedsięwzięcia z zakresu edu-
kacji ekologicznej, które będą
realizowane w 2015 roku. Do
funduszu zgłoszono łącznie
204 wnioski na kwotę wspar-
cia wynoszącą około 21 mln zł. 

Po przeprowadzonej ocenie
formalnej okazało się, że 175
wniosków (na kwotę około 12
mln zł) spełnia formalne kry-
teria dostępu i kwalifikuje się
do dalszej oceny merytorycz-
nej.                                MMJJ

Ponad 400 wniosków

88  ggrruuddnniiaa  ww  ssiieeddzziibbiiee  WWoojjee--
wwóóddzzkkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  OOcchhrroonnyy
ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii  GGoossppooddaarrkkii  WWoodd--
nneejj  ww  PPoozznnaanniiuu  ppooddppiissaannoo  uummoo--
wwęę  oo  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu
„„BBuuddoowwaa  kkaannaalliizzaaccjjii  ssaanniittaarrnneejj
ww  rraammaacchh  ppoopprraawwyy  ggoossppooddaarrkkii
wwooddnnoo--śścciieekkoowweejj  ww  BBiieeddrruusskkuu””..

Przedsięwzięcie będzie re-
alizowane w ramach I osi prio-
rytetowej „Gospodarka wodno-
-ściekowa” Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2007-2013.
Beneficjentem projektu jest
gmina Suchy Las. 

Realizacja projektu przyczy-
ni się do uporządkowania go-
spodarki ściekowej w gminie
Suchy Las, zgodnie z zasadą

trwałego i zrównoważonego
rozwoju, przy założeniu stop-
niowego spełnienia wymogów
określonych polskim i unijnym
prawem ochrony środowiska. 

Głównym elementem pla-
nowanego przedsięwzięcia bę-
dzie budowa sieci kanalizacyj-
nej. Koszt całkowity projektu to
niemal 1,2 mln zł, a kwota do-
finansowania z Funduszu Spój-
ności przekracza 820 tys. zł. 

W podpisaniu umowy udział
wzięli przedstawiciele benefi-
cjenta: wójt gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera i skarbnik
Monika Wojtaszewska. Ze stro-
ny WFOŚiGW w Poznaniu umo-
wę podpisała prezes zarządu
Hanna Grunt.                  MMJJ

Kanalizacja 
w Biedrusku

8 grudnia umowę o dofinansowanie projektu budowy ka-
nalizacji w Biedrusku podpisali prezes WFOŚiGW Hanna Grunt
i wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera.
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W ubiegłym roku kampania
Wielkiej Pętli Wielkopolski pro-
wadzona była w Polsce i poza
jej granicami (szczególnie 
w Niemczech i Holandii). Jej ce-
lem jest promocja turystyki
wodnej, czyli żeglarstwa, kaja-
karstwa, turystyki motorowod-
nej, windsurfingu, wakeboar-
dingu, a także turystyki rowe-
rowej i konnej na terenie Wiel-
kopolski. A wszystko pod ha-
słem „Z nurtem przygody – bez
końca!”.

W ramach przedsięwzięcia
zrealizowano szereg działań.
Powstał nowy spot promujący
Wielkopolskę, który pokazuje

realne możliwości turystyki
wodnej w regionie (wyemito-
wany około 2500 razy w tele-
wizji ogólnopolskiej). Nagrano 
i wyemitowano spot radiowy,
zrealizowano kampanię outdo-
orową (200 billboardów w kil-
ku największych miastach 
w Polsce, 28 billboardów przy
autostradach i drogach eks-
presowych), przeprowadzono
promocję Wielkiej Pętli Wiel-
kopolski podczas eventu 
w Berlinie, zrealizowano cykl
Roadshow ze specjalnym au-
tobusem WPW. 

Dziennikarze i blogerzy tu-
rystyczni wzięli udział w 5 te-
matycznych study tourach, po-
znając osobiście wodne atrak-
cje Wielkopolski. Promocja
odbywała się również podczas
szeregu imprez regionalnych,
organizowanych przez partne-
rów projektu. Kampania w in-
ternecie, w tym w mediach
społecznościowych, zwróciła

uwagę internautów na tury-
stykę w naszym wojewódz-
twie.

Akcja promocyjna odbiła się
szerokim echem wśród wod-
niaków i osób zainteresowa-
nych turystyką aktywną, co po-
twierdził znaczący w sezonie let-
nim wzrost liczby turystów na
trasie WPW. Wielkopolska Or-
ganizacja Turystyczna planuje
kontynuować promocję Wielkiej
Pętli Wielkopolski w kolejnych
latach. 

– Walory turystyczne nasze-
go regionu są nadal przez wie-
lu niedoceniane. A przecież
Wielkopolska ma liczne jeziora,
czyste rzeki, szlaki wodne 
i pola biwakowe – mówi mar-
szałek Marek Woźniak. – Od kil-
ku lat staramy się przywrócić
rzekę miejscowościom położo-
nym wzdłuż szlaku E-70. Dzię-
ki unijnemu wsparciu z WRPO 
w Ślesinie, Śremie, Drawsku,
Czarnkowie i Ujściu powstały
nowoczesne przystanie.   PPIITT  

Wielka pętla promocji wielkopolskiej turystyki

Projekt WRPO „Budowa nowoczesnej przystani wodnej w Śle-
sinie” zwyciężył w ogólnopolskim konkursie „Europa to my”.
Internauci głosowali w nim na miejsce, które zmieniło się
dzięki pieniądzom z UE.
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W Szlak ten, liczący blisko 690 km, przebiega przez takie miej-
scowości Wielkopolski, jak: Ślesin, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań,
Oborniki, Wronki, Sieraków, Międzychód, Krzyż Wielkopolski,
Wieleń, Drawsko, Czarnków, Ujście. Przebiega również przez te-
ren województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Poprzez
dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących
ją z drogami wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla jest sko-
munikowana z zachodnią Europą, a poprzez Kanał Bydgoski z Wi-
słą i innymi rzekami drogi wodnej E-70 – aż z Kaliningradem.

Szlakiem WPW

Komisarz ds. polityki re-
gionalnej Corina Crețu
zatwierdziła 17 grudnia,

w imieniu Komisji Europej-
skiej, Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014-2020. To jeden z pierw-
szych programów regionalnych
w Europie, który został przyję-
ty przed końcem ubiegłego
roku. Było to możliwe dzięki
wcześniejszym wysiłkom przy-
gotowawczym i negocjacyjnym
ze strony marszałka Marka
Woźniaka oraz zespołu pracu-
jącego nad WRPO 2014-2020.

– To doskonała wiadomość!
Jesteśmy w czołówce europej-
skich i polskich regionów, któ-
re uzyskały akceptację dla swo-
ich programów i mogą rozpo-
cząć wdrażanie – powiedział
Marek Woźniak na wieść o przy-
jęciu przez Komisję Europejską
tego najważniejszego, z inwe-
stycyjnego punktu widzenia, do-
kumentu dla Wielkopolski.

Zatwierdzenie WRPO 2014+
otwiera drogę do szybkiego
uruchomienia wsparcia finan-

sowego z UE dla przedsię-
wzięć realizowanych w całym
województwie. Przypomnijmy,
że do dyspozycji w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 mamy 2,45
mld euro (w przeliczeniu oko-
ło 10 mld zł).  Pieniądze po-
chodzić będą z dwóch źródeł 

– Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (1,76 mld
euro) i Europejskiego Fundu-
szu Społecznego (0,69 mld
euro). Dla porównania, w po-

przedniej perspektywie finan-
sowej na lata 2007-2013 do
Wielkopolski trafiło z WRPO 
i komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapi-

tał Ludzki łącznie 1,87 mld
euro. 

Stworzenie przez Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju
pełnego systemu prawnego
umożliwi rozpoczęcie wdraża-
nia programu. Bardzo ważne
są wytyczne w zakresie szcze-
gółowego opisu priorytetów,
komitetów monitorujących,
kwalifikowalności wydatków,
trybów wyboru projektów, cer-
tyfikacji. Ukonstytuować się
musi także Komitet Monitoru-
jący WRPO, który przyjmie kry-
teria wyboru projektów. Na
ich podstawie wybierane będą
przedsięwzięcia, które otrzy-
mają wsparcie z WRPO
2014+. 

Szacuje się, że pierwsze kon-
kursy będzie można ogłosić 
w pierwszym kwartale 2015
roku. Plany na przyszły rok są
bardzo ambitne. Zakładają one
ogłoszenie konkursów w każ-
dym z priorytetów inwestycyj-
nych. Wielkopolska otrzyma za-
tem kolejny, wielki zastrzyk
unijnych pieniędzy. PPIITT

WRPO 2014+ został zatwierdzony
przez Komisję Europejską
Program naszego regionu został przyjęty w Brukseli jako jeden z pierwszych w Europie.

Szpital dziecięcy przy ul. Krysiewicza w Poznaniu nie nadaje się do remontu. Sztandarową inwestycją wspartą z unijnych pienię-
dzy w ramach WRPO 2014+ ma być budowa szpitala pediatrycznego. Nowa placówka służyć będzie pacjentom z całego regionu.
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Zakup 22 nowocze-
snych „elfów” wartych
prawie 470 mln zł jest

największą inwestycją w hi-
storii samorządu Wielko-
polski. Dlaczego region wy-
dał tak duże kwoty właśnie
na modernizację transportu
kolejowego? Czy zdecydo-
wała o tym moda na kolej,
zalecenia Brukseli, czy rze-
czywista potrzeba?
– Wiadomo, że Unia Europej-
ska wspiera zrównoważony 
i korzystny dla środowiska
transport, jakim jest kolej, i za-
leca, by jak największa część
funduszy europejskich prze-
znaczana była na jej moderni-
zację i rozbudowę. To przekła-
da się na wzrost bezpieczeń-
stwa i komfortu podróżowania,
i to głównie wpływa na rene-
sans kolei w Europie. W na-
szym regionie taka inwestycja
była rzeczywiście bardzo po-
trzebna. Wielkopolska należy
do regionów, w których naj-
bardziej eksploatowane są li-
nie kolejowe. Dobra sieć po-
łączeń kolejowych sprawiła,
że mieszkańcy masowo dojeż-
dżają pociągami do pracy 
i szkoły. Niestety, przez lata
kolej była niedoinwestowana 
i z tego powodu pociągi nie za-
wsze kursowały planowo, 
a pasażerowie narzekali na
komfort podróży. Zauważyli-
śmy też, że z powodu moder-
nizacji i rozbudowy połączeń
drogowych więcej osób zaczę-
ło przesiadać się do samo-
chodów. Teraz zauważamy od-
wrotny trend.
– Czy można więc projekt
uznać za największy suk-
ces?
– Powiedziałbym, że moderni-
zacja tej formy transportu 
w Wielkopolsce to niewątpliwy
sukces. Każdy region inwe-
stuje w koleje na swoim tere-
nie, ale nigdzie zmiany nie
poszły tak daleko jak u nas.
Proszę pamiętać, że „elfy” to
tylko część całego planu mo-
dernizacji. Wcześniej zakupili-

śmy 22 spalinowe szynobusy,
które obsługują linie nieze-
lektryfikowane. Za ponad 300
mln zł wyremontowaliśmy szla-
ki kolejowe Poznań – Wolsztyn
i Poznań – Wągrowiec. W tej
chwili 40 proc. regionalnego
rynku kolejowego jest już ob-
sługiwane przez nowy tabor.
Przede wszystkim cieszy nas,
że inwestycja przyczyniła się do
renesansu kolei w Wielkopol-
sce. W ubiegłym roku prze-
wieźliśmy o prawie 613 tys.
osób więcej niż w 2012 r. 
W tym roku zapowiada się ko-
lejny wzrost. Rekordy notujemy
na linii Poznań – Wągrowiec 
– Gołańcz. W 2011 r., przed re-
montem trasy i wypuszcze-
niem na nią nowoczesnych
składów, jeździło tam niespeł-
na 2300 osób na dobę. 
W 2014 r. będzie to około
3600 pasażerów. To wzrost 
o około 56 proc.! 
– Pasażerowie polubili „elfy”.
– Nic dziwnego. Skrócił się
czas i zwiększył komfort po-
dróżowania mieszkańców do
pracy, na uczelnię czy do szkół
w Poznaniu. Nowe „elfy” są
szybkie (przystosowane do jaz-
dy z prędkością 160 km/h) 
i cichsze, mają wygodne fote-
le i wyposażone są w bileto-
maty, monitoring, klimatyzację,
gniazdka elektryczne i dostęp
do internetu bezprzewodowe-
go. Są też dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.
Pociągi są mniej awaryjne,
dzięki czemu pasażerowie ła-
twiej podejmują decyzję o wy-
borze tego środka transportu
zamiast np. samochodu. 
– To wszystko polska myśl
techniczna.
– Dobrze, że tak duży i trudny
kontrakt wygrała polska firma
– Pojazdy Szynowe PESA Byd-
goszcz SA. Współpraca prze-
biegała bardzo dobrze. Umowę
na dostawę 22 elektrycznych
zespołów trakcyjnych „elf” pod-
pisaliśmy w lutym 2011 r. Na
początku 2014 r. przyjechał do
nas ostatni skład. Mówiliśmy

już, że zakup tych pociągów to
największa inwestycja w hi-
storii wielkopolskiego samo-
rządu, ale jednocześnie dla
bydgoskiej fabryki kontrakt
dla naszego regionu jest naj-
większym, jaki dotychczas zre-
alizowała w Polsce. Widzimy,
że firma się rozwija, udosko-
nala swoje produkty, gdyż każ-
dy kolejny model wychodzący
z montowni jest lepszy. Z pew-
nością sukcesy w Wielkopol-
sce pomogły firmie w ekspan-
sji zagranicznej. Słyszymy, że
od pewnego czasu pociągi 
z Bydgoszczy zdobywają ry-
nek niemiecki. 
– Jakie trasy obsługują
nowe „elfy”?
– Składy kursują na trzech li-
niach: Poznań – Kutno, Poznań
– Zbąszynek, Poznań – Mogil-
no. Trasy zostały odpowiednio

przygotowane, żeby te pocią-
gi mogły po nich jeździć. 
– „Elfy” są własnością wo-
jewództwa, lecz kto je eks-
ploatuje?
– Tabor jest sukcesywnie udo-
stępniany w formie dzierżawy
operatorowi – spółce Koleje
Wielkopolskie. Przewoźnik zo-
stał powołany w 2009 r. przez

samorząd województwa do wy-
konywania przewozów regio-
nalnych na terenie Wielkopol-
ski. Samorząd wojewódzki jest
bowiem mocą ustawy zobligo-

wany do organizacji transpor-
tu kolejowego w wymiarze re-
gionalnym. 

Wiadomo, że transport pu-
bliczny nie jest rentowny, 
a brakujące kwoty przekazy-
wane są z budżetu wojewódz-
twa. Rocznie są to duże kwo-
ty. Niestety, wzrost kosztów
nie szedł w parze z poprawą
standardu podróży. Zaczęli-
śmy przyglądać się wydatko-
waniu funduszy i stąd pomysł
stworzenia własnej spółki. 
W międzyczasie pojawiła się
koncepcja, żeby Przewozy Re-
gionalne stały się spółką sa-
morządową i w ten sposób
staliśmy się udziałowcem tej
firmy. Nie do końca jest to
sukces, bo prędko się okaza-
ło, że zarządzanie tym molo-
chem przez 16 województw nie
jest proste, głównie z powodu
rozbieżności, gdyż tylko część
województw jest zaintereso-
wana rozwojem kolei tak jak
my. Stąd decyzja o utworzeniu
własnej spółki. Tak więc na
rynku wielkopolskim istnieje
dwóch przewoźników: Prze-
wozy Regionalne i Koleje Wiel-
kopolskie. Myślę, że ta dy-
wersyfikacja utrzyma się przez
najbliższe lata, gdyż Koleje
Wielkopolskie nie będą w sta-
nie udźwignąć taborowo ob-
sługi całego rynku.
– Rozpoczęła się nowa per-
spektywa finansowa Unii
Europejskiej. Czy możemy
spodziewać się nowych re-
kordów w inwestycjach na
kolei? 

– O dokładnym zakresie po-
szczególnych projektów bę-
dziemy mówić, gdy będzie zna-
ny ostateczny podział pieniędzy
w ramach programów opera-

cyjnych realizowanych na po-
ziomie regionalnym i krajo-
wym. Transport to druga po in-
nowacyjnej i konkurencyjnej
gospodarce największa oś
priorytetowa WRPO 2014+.
Na finansowanie dróg i szla-
ków kolejowych chcemy prze-
znaczyć 414 mln euro. To bar-
dzo duża kwota. Wkrótce oka-
że się, jaka jej część zostanie
przeznaczona na kolej. 
– Ale wiadomo, że Unia Eu-
ropejska nadal będzie ła-
skawie patrzeć na rozwój
zrównoważonego transpor-
tu kolejowego.
– Co do tego nie ma wątpli-
wości, ale mamy inne ograni-
czenia, takie chociażby, jak pu-
łap zadłużenia województwa.
Wiadomo, że Unia Europej-
ska nie finansuje 100 proc. in-
westycji. Zawsze część pie-
niędzy na realizację przedsię-
wzięcia pochodzi z krajowych
środków publicznych. 

Pomimo tych znaków zapy-
tania konkretne projekty są
już przygotowywane. Łatwiej
potem wprowadzać korekty,
niż przygotowywać wszystko
od początku. Wtedy często
brakuje czasu. W najbliższych
latach chcemy wyremonto-
wać ostatnią zaniedbaną linię
kolejową: Poznań – Piła. Nie
możemy dopuścić, żeby tak
ważny ośrodek subregionalny,
jakim jest Piła, był trudniej do-
stępny niż inne. Hamuje to
jego rozwój i utrudnia życie
mieszkańcom w samym mie-
ście i miejscowościach na
trasie do Poznania. Pracujemy
już nad tym – zleciliśmy opra-
cowanie studium wykonalno-
ści. Projekt w 70 proc. będzie
finansowany z WRPO 2014+,
a reszta z budżetu spółki PKP
Polskie Linie Kolejowe. 

Pasażerowie wielkopolskich
pociągów mogą być spokojni 
– w najbliższych latach bę-
dziemy nadal pracować nad
poprawą jakości transportu
kolejowego i komfortu podró-
żowania. 

Renesans na wielkopolskich torach
Z wicemarszałkiem województwa Wojciechem Jankowiakiem rozmawia Andrzej Szoszkiewicz

� październik 2008: zarząd województwa
podjął decyzję o przygotowaniu do realizacji
projektu;
� kwiecień 2009: wniosek został wysłany do
zatwierdzenia przez Komisję Europejską;
� grudzień 2009: decyzja o dofinansowaniu 
z EFRR;
� marzec 2010: ogłoszenie przetargu na 
dostawę 22 pojazdów;
� październik 2010: wybór wykonawcy – prze-
targ wygrała firma PESA; 

� luty 2011: podpisanie umowy z bydgoską fa-
bryką; 
� luty 2012: dostawa pierwszego „elfa”;
� luty 2014: przyjazd do Poznania ostatniego 
z zamówionych pociągów.

Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pa-
sażerskich przewozów kolejowych zrealizowany
został w ramach priorytetu „Infrastruktura ko-
munikacyjna” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zakup taboru kolejowego dla Wielkopolski.
Kalendarium realizacji projektu

Pociągi obecnie wykorzy-
stywane są przez Koleje
Wielkopolskie na następu-
jących liniach kolejowych:

� Poznań – Konin – Września
– Kutno 
� Poznań – Zbąszynek
� Poznań – Gniezno 
i Mogilno.

Na jakich
trasach jeżdżą
„elfy”?

– Pasażerowie wielkopolskich pociągów mogą być spokoj-
ni – w najbliższych latach będziemy nadal pracować nad po-
prawą jakości transportu kolejowego i komfortu podróżo-
wania. 
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Dobra sieć połączeń kolejowych
sprawiła, że mieszkańcy 
masowo dojeżdżają pociągami 

do pracy i szkoły.

Nowe „elfy” są przede wszystkim szybkie, ciche i wygodne.
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Monitor Wielkopolski – magazyn samorz¹dowy

Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 13 lutego.

Współtworzona przez samo-
rząd województwa Wielko-
polska Organizacja Tury-
styczna z pasją stara się pro-
mować wodny szlak tury-
styczny – Wielką Pętlę Wiel-
kopolski – biegnący m.in.
Wartą, Notecią i łączącymi je
kanałami. Z tej okazji wyda-
ła w ubiegłym roku „Optymi-
styczny podręcznik Wielkiej
Pętli Wielkopolski”. 

Wśród barwnych opisów,
porad i komentarzy przezna-
czonych między innymi dla
żeglarzy, kajakarzy czy mo-
torowodniaków znaleźliśmy
też nieco ekstrawaganckie
opracowanie poświęcone oce-
nie siły wiatru, skierowane
dla osób zainteresowanych
windsurfingiem i… lekturą
prasy na plaży.

„Cisza jak w grobie. Nie wi-
dać windsurferów. Emeryci
czytają gazety rozłożone na
kolanach…” – taki opis znaj-
dziemy w pierwszym akapi-
cie, przy bezwietrznej pogo-
dzie. Ale, gdy wiatr sięga już
4 stopni w skali Beauforta:
„W porządalu. Mewy zaczy-
nają szybować. Emeryci
mamroczą i narzekają, pró-
bując przewracać strony w ga-
zetach”.

Zaintrygowani takim obro-
tem sprawy, zastanawiamy
się, co dzieje się nad sprzyja-
jącym windsurfingowcom je-
ziorem, gdy wiatr przybiera
na sile.  Przy 5-6 w skali Be-
auforta:  „Naprawdę nieźle.
Brzeg pokryty rozłożonym
sprzętem. Brak miejsca dla
emerytów. Mewy próbują le-
cieć do przodu, ale wiatr je

cofa. Nie da się przewrócić
strony w gazecie bez wsiada-
nia do samochodu”.

Przy 7 stopniach w skali
Beauforta zaczyna być groź-
nie: „Wiatr wyje. Małe dzieci
płaczą. Tylko najmężniejsi 
z gapiów stoją jeszcze na
brzegu. Piasek żądli łydki.
Wszystko wokół trzęsie się 
i kolebie”. 

Co będzie dalej, skoro siłę
wiatru mierzy się w 12-stop-
niowej skali? „Prysznice na
plaży sikają poziomo, a małe
wałęsające się psy już wy-
wiało w przestrzeń. Nie moż-
na przeczytać gazety gdzie in-
dziej niż w domu z zamknię-
tymi oknami. Rowerzyści, za-
równo ci jadący pod wiatr i ci
z wiatrem, wszyscy jadą 
z wiatrem, klnąc przy tym
straszliwie” – czytamy przy
opisie wiatru sięgającego 8-9
stopni w skali Beauforta.

10-11 stopni to – według au-
tora – pogoda dla samobójców.
„Windsurferzy przewracają
się w tempie szybko przesu-
wanej taśmy na wideo. Choć
większość siedzi w kolebią-
cych się samochodach i pró-
buje przekrzyczeć wiatr. Na-
wet psy wielkości cielaka od-
fruwają zrywając łańcuchy.
Znaki drogowe powyginane”.

„Pogoda dla głupków. Psy
latają w powietrzu wraz z bu-
dami. Jeśli jesteś wystarcza-
jąco silny, aby otworzyć drzwi
do samochodu i wyjść na ze-
wnątrz, możesz poczuć się
jak spadochroniarz w locie
swobodnym” – skala siły wia-
tru kończy się na szczęście na
12. stopniu…

przeczytane
Dziś na tapetę (według ofi-
cjalnych statystyk za 2013
rok) bierzemy nasycenie wiel-
kopolskich powiatów instytu-
cjami kultury, a konkretnie  
– muzeami i kinami. Z zało-
żenia nie braliśmy pod uwagę
Poznania, który siłą rzeczy
jest tu poza konkurencją.

Jeżeli chodzi o muzea, żad-
nego takiego przybytku Urząd
Statystyczny w Poznaniu nie
odnotował w powiatach cho-
dzieskim i leszczyńskim. Aż 10
placówek znajduje się na te-
renie powiatu poznańskiego, 
a dopiero potem następuje
długa lista powiatów z 3 taki-
mi instytucjami.

Zaskakujące rezultaty przy-
nosi tabela zatytułowana
„kina stałe”. Okazuje się, że 
w aż dziewięciu wielkopol-
skich powiatach nie ma ani
jednej „świątyni X muzy”! Trzy
kina są w Koninie, a po 2 w po-
wiatach: gostyńskim, pilskim
(obejmującym też samą Piłę) 
i słupeckim oraz w Lesznie.

policzone

Wyśledziliśmy tę scenę podczas niedawnych poznańskich obchodów 96. rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. Dla czytelników mamy zagadkę – kim jest fotoamator
stojący obok przewodniczącego sejmiku Krzysztofa Paszyka? Czekamy na odpowiedzi.
Uwaga – nagród (poza niewątpliwym poczuciem satysfakcji dla autorów poprawnych ty-
pów) nie mamy!
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wyśledzone

Radny Henryk Szopiński to człowiek niewątpliwie utalentowany muzycznie. Mimo to, 
z pewnym zdziwieniem, a może i zazdrością spoglądali na niego sejmikowi koledzy, gdy
w oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania opłatkowego po grudniowej sesji sejmiku ob-
jął w swe władanie stojący w sali fortepian i rozpoczął koncert kolęd. Nas to w ogóle
nie zdziwiło. Co więcej, pamiętając, jak poprzednio, u progu IV kadencji radny Szopiń-
ski wygrywał kolędy na akordeonie, nie będziemy też zdziwieni, gdy za cztery lata, zdo-
bywszy ponownie mandat, wystąpi w roli kolędującej orkiestry symfonicznej…

FO
T.

 A
. B

O
IŃ

S
KI

podpatrzone

Jesteśmy na „Pudelku”! – zo-
staliśmy radośnie zaalarmo-
wani e-mailowo. 

Informacja dla niezorien-
towanych – „Pudelek” to taki
plotkarsko-sensacyjno-
-celebrycki portal interneto-
wy. Informacja dla przełożo-
nych – weszliśmy na tę stro-
nę w domu, bo w pracy – dzię-

ki czujności odpowiednich
służb i programów – mogli-
śmy tylko przeczytać, że rze-
czony adres zawiera zakaza-
ne treści lub, co gorsza, może
nas zainfekować wirusem…

A na „Pudelku” Sejmik Wo-
jewództwa Wielkopolskiego
znalazł się po raz pierwszy
(kto wie, czy nie ostatni) w hi-

storii oczywiście dzięki zdo-
byciu – a następnie pozbyciu
się – mandatu radnej przez
aktorkę Katarzynę Bujakie-
wicz. I właśnie tego efektu
promocyjnego dla samorządu
województwa (oczywiście,
obok niezaprzeczalnego uroku
osobistego pani Kasi) będzie
nam najbardziej brakować.

przechwycone w sieci

Choć przyzwyczajona do zainteresowania mediów, Katarzyna Bujakiewicz chyba była za-
skoczona tym, jak dużo uwagi poświęciły jej obecności podczas pierwszej (i, jak się oka-
zało, jej jedynej w roli radnej) sesji sejmiku.
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