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Przed dożynkami Szybko do Gniezna Jak się mają szpitale?
Wielkopolskie rolnictwo od lat przoduje w kra-
ju i coraz śmielej radzi sobie też na rynku eu-
ropejskim. Wiele wskazuje na to, że tegoroczne
plony będą naprawdę udane. Jest więc pod-
stawa do tego, by świętować.

– Liczę na to, że ostatnia niedziela sierpnia
będzie takim rolniczym świętem, okazją, by
podziękować panu Bogu i ludziom za ten
chleb, który mamy na stole – mówi marsza-
łek Marek Woźniak.

XV Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki
Wielkopolskie odbędą się 25 sierpnia w Śro-
dzie Wielkopolskiej. >> strona 3 FO
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Zaledwie 25 minut i kilkadziesiąt sekund po-
trzebował „elf”, by pokonać trasę z Poznania
do Gniezna. Władze województwa i podległej
mu spółki Koleje Wielkopolski zaprezento-
wały 26 lipca możliwości, jakie nowoczesne
pociągi zakupione przez samorząd dają na
zmodernizowanej linii kolejowej. Pojazdy te
mogą mknąć po szynach z prędkością 150
km/h. „Elfy” w barwach Kolei Wielkopolskich
pojawią się na gnieźnieńskiej trasie w grud-
niu, jednak te, które zatrzymają się na
wszystkich stacjach, aż tak bardzo się nie roz-
pędzą. >> strona 2

Podczas lipcowej sesji sejmiku radni dysku-
towali o tym, jak na trudnym rynku usług me-
dycznych poradziły sobie w 2012 roku placówki
podległe samorządowi województwa. Szcze-
gólną uwagę zwrócili na kondycję szpitali wo-
jewódzkich w Koninie, Lesznie i Poznaniu.

Radni zgodzili się też na przystąpienie pod-
ległych lecznic do nowo tworzonej spółki To-
warzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Szpi-
tale Wielkopolski”. Ten podmiot pozwoli mar-
szałkowskim jednostkom obniżyć koszty obo-
wiązkowych ubezpieczeń od zdarzeń me-
dycznych. >> strona 4

UMWW jest najtańszym urzę-
dem marszałkowskim w Polsce.
Bieżące funkcjonowanie tej ad-
ministracji kosztuje Wielkopo-
lanina dwukrotnie mniej niż
mieszkańców „najdroższych”
województw. >> strona 2

Spółki i emocje
Hipodrom Wola, Szpitale Wiel-
kopolski, Wielkopolska Agen-
cja Zarządzania Energią, Wiel-
kopolska Sieć Szerokopasmo-
wa – to podmioty, które wzbu-
dziły najwięcej emocji pod-
czas dyskusji nad finansami
spółek, w których wojewódz-
two ma udziały. >> strona 5

Nowi w sieci
16 nowych członków zostało
przyjętych do Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego Wielkopol-
ska, która dzięki temu skupia
już 69 producentów żywno-
ści, restauratorów, hotelarzy
i sklepikarzy z całego regio-
nu. >> strona 6

Spacyfikowane
miasto
W naszym cyklu „co za hi-
storia” piszemy o tym, jak 99
lat temu niemieckie wojsko
brutalnie obeszło się z przy-
granicznym wówczas Kali-
szem. >> strona 10

Inna strona
samorządu
Ludzie mnie na ulicy rozpo-
znają! – cieszy się radna. Tyl-
ko dla dorosłych: szefowa
WOT dawała za darmo pod la-
tarnią! Jak urlop, to lepiej na
Malediwach. Czy warto kopać
się z koniem? >> strona 16

Kiedy przed Euro 2012
uroczyście kończono in-
westycje na poznań-

skim lotnisku, z dumą pod-
kreślano, że dzięki nim Ła-
wica dwukrotnie zwiększa
swoją przepustowość i rocznie
będzie mogła obsłużyć ponad
3 miliony pasażerów.

Wtedy szybki wzrost ruchu
lotniczego zdawał się potwier-
dzać potrzebę takiej rozbudo-
wy. Rok 2012 był dla Ławicy
rekordowy. Obsłużyła niemal
1,6 mln pasażerów. Spółka
– w której Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze”

ma 39 proc. udziałów, miasto
Poznań 37 proc., a wojewódz-
two wielkopolskie 24 proc.
– zakończyła rok zyskiem
w wysokości prawie 2 mln zł.

Teraz jednak statystyki są
nieubłagane. W I półroczu
2013 odprawiono na lotnisku
aż o 21,56 proc. osób mniej niż
przed rokiem. Nawet jeśli po-
minąć pasażerów, którzy po-
dróżowali w związku z Euro
2012 i korzystając z samolo-
tów w barwach „wydmusz-
ki”, jaką okazało się OLT
Express, to i tak mamy real-
ny spadek o 12,09 proc.

To katastrofa czy jedynie
kontrolowane obniżenie lo-
tów?

– Kontrolowane w tym sen-
sie, że znamy przyczyny tego
zjawiska – odpowiada prezes
zarządu Portu Lotniczego Po-
znań-Ławica Mariusz Wia-
trowski.

Umiar w ocenach zarządu
lotniska zaleca też odpowie-
dzialny w samorządzie woje-
wództwa za współpracę z Ła-
wicą wicemarszałek Wojciech
Jankowiak. – Spadająca licz-
ba pasażerów i operacji lotni-
czych martwi, bo zdajemy so-

bie sprawę z oczekiwań Wiel-
kopolan, by regionalny port
lotniczy dysponował jak naj-
większą liczbą połączeń
– mówi wicemarszałek. – Ich
wzrost lub spadek nie jest
jednak wyłącznie sprawą ta-
kiego czy innego zarządzania
lotniskiem. Ruch lotniczy
jest uzależniony także od
wielu czynników o charakte-
rze globalnym, od kondycji
i decyzji podejmowanych
przez poszczególnych prze-
woźników.

Polacy latają średnio nawet
czterokrotnie rzadziej od za-

chodnich Europejczyków. Wie-
le analiz wskazuje, że w ko-
lejnych latach będziemy szyb-
ko nadrabiać te zaległości.

– Gdybym mógł poprosić
złotą rybkę o spełnienie jed-
nego życzenia dla Ławicy
– mówi prezes Wiatrowski
– byłby to jak najszybszy roz-
wój gospodarczy naszego kra-
ju, żeby wzrost zamożności
społeczeństwa przekładał się
na większy apetyt na latanie.
Bo tylko wtedy to, co my tutaj,
na lotnisku robimy, będzie
mogło w pełni służyć Wielko-
polanom. >> strony 8-9

Apetyt na latanie
Z poznańskiej Ławicy od stycznia do czerwca skorzystało o ponad 21 procent
pasażerów mniej niż przed rokiem. Dlaczego? Co zrobić, by ten trend odwrócić?

Rozbudowane lotnisko jest gotowe, by przewoźnicy oferowali kolejne połączenia, a Wielkopolanie znacznie częściej z nich korzystali.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Realnie
o lataniu

Rok 2012 był dla ruchu lotniczego w Poznaniu wyjątkowy
ze względu na kibiców Euro i tych, którzy przez jakiś czas
latali samolotami OLT Express za cenę poniżej realnych
kosztów. Było więc od razu oczywiste, że rok obecny, gdy
obu tych bodźców zabraknie, musi oznaczać dla Ławicy
mniejszą liczbę pasażerów. Moim zdaniem błąd władz
lotniska polegał na tym, że radośnie ogłaszały w 2012 roku
kolejne dzienne, miesięczne i roczne rekordy w liczbie
obsłużonych pasażerów, nie uprzedzając jasno, że wynikają
one także z tych sezonowych zjawisk i że wkrótce musi
nastąpić tąpnięcie.
Nauka z tego powinna być taka, żeby teraz twardo
powiedzieć Wielkopolanom, czego mogą się spodziewać,
a co jest niemożliwe. Że po kraju (poza Warszawą,
ewentualnie, daj Boże, Krakowem) latać z Poznania raczej
nigdy nie będziemy, bo jesteśmy za dobrze (czyli blisko)
położeni i skomunikowani. Że życie w cieniu wielkiego
berlińskiego lotniska, do którego można wygodnie dojechać
w nieco ponad dwie godziny, rodzi określone konsekwencje.
Że możemy powalczyć o kilka nowych destynacji
lowcostowych, ale zagłębiem tanich lotów nie będziemy,
bo (na szczęście!) nie jesteśmy regionem gastarbeiterów.
Że zależeć nam powinno przede wszystkim na utrzymaniu
jak najgęstszej siatki połączeń z większymi lotniskami
przesiadkowymi.
Oczywiście, nie namawiam do malkontenctwa! Chwalmy się
rozbudowanym lotniskiem, cieszmy się, że jest wygodnie
i przestronnie. Marzmy o ponad 3 milionach pasażerów
rocznie. Ale też, by uniknąć rozczarowań, pokazujmy,
co jest realne w najbliższej perspektywie. �

Jako że nowe regulacje
dotyczące gospodarki od-
padami wzbudzają sporo
kontrowersji, tematów do
rozmów z goszczącym 26
lipca w Poznaniu mini-
strem środowiska nie bra-
kowało.

Minister Marcin Korolec
spotkał się z wojewodą, mar-
szałkiem i przedstawiciela-
mi wielkopolskich samorzą-
dów lokalnych. Rozmawiano
o nowych przepisach, m.in.
o uchwalonym przez sejmik
Wojewódzkim Planie Go-
spodarki Odpadami, będą-
cym swoistą konstytucją
działań w regionie w tym za-
kresie.

– Jesteśmy na etapie wdra-
żania planu, monitorujemy,
jak on funkcjonuje, jakie będą
potrzebne zmiany legislacyj-
ne i korekty – mówił dzien-
nikarzom marszałek Marek
Woźniak.

Samorządowcy podczas
spotkania przedstawili mini-
strowi szereg uwag i postu-
latów dotyczących funkcjo-
nowania systemu. Sygnali-
zowano na przykład problem
związany z konfliktem mię-
dzy spółdzielniami mieszka-
niowymi a Związkiem Mię-

dzygminnym „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej”. Mówiono między
innymi o lukach uniemożli-
wiających nakładanie kar za
niezłożenie „deklaracji śmie-
ciowych”.

Mimo problemów Wielko-
polska – co przyznali mar-
szałek i minister – przoduje
na tle kraju we wdrażaniu no-
wych rozwiązań. Spośród 226
gmin z naszego wojewódz-
twa 206 podpisało już umowy
na odbiór odpadów według
nowych zasad; w zasadzie
tylko w jednej (w Kłodawie)
wystąpiły poważniejsze opóź-
nienia.

Marcin Korolec tłumaczył
podczas pobytu w Poznaniu
filozofię wprowadzanych
w całym kraju zmian.
– Mamy zobowiązania wo-
bec Unii Europejskiej, wedle
których już w 2020 roku
powinniśmy odzyskiwać 50
procent szkła, papieru i pla-
stiku – przypomniał mini-
ster. – Potrzebujemy więc
zmiany nie tylko przepisów,
ale i mentalności, a nawet…
języka. Nie powinniśmy już
mówić o „śmieciach”, tylko
o „odpadach”, a właściwie
– o „surowcach”. ABO

Z ministrem środowiska
o odpadach w regionie

Zaledwie 25 minut i kil-
kadziesiąt sekund potrze-
bował „elf”, by pokonać
trasę z Poznania do Gnie-
zna.

Władze województwa i pod-
ległej mu spółki Koleje Wiel-
kopolskie zaprezentowały 26
lipca możliwości, jakie nowo-
czesne pociągi zakupione
przez samorząd dają na zmo-
dernizowanej przez PKP PLK
linii kolejowej.

– Pojedziemy „elfem”, ja-
kich samorząd województwa
ma już 11, a za pół roku bę-
dzie miał 22 – mówił przed
wyruszeniem z poznańskiego
Dworca Letniego wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak.
– Dziś te nowoczesne pociągi
kursują między Poznaniem
a Kutnem i między Pozna-
niem a Zbąszynkiem. Od no-
wego rozkładu jazdy, który
wejdzie w życie w grudniu,
pojawią się również na linii do
Gniezna.

Koleje Wielkopolskie, które
wówczas przejmą od Prze-
wozów Regionalnych obsługę
tej trasy, uruchomią codzien-
nie około 10 par pociągów. Po-
nieważ jednak pojadą one
jako pociągi osobowe, zatrzy-
mają się na każdej stacji,
a więc nie rozpędzą się do

Szybkim „elfem” do Gniezna

prędkości 150 km/h, która
umożliwiła „elfowi” z VIP-
ami na pokładzie dojechać
do Gniezna w niespełna pół
godziny. I tak jednak powin-
ny pokonać trasę szybciej niż
dotychczasowe EZT-y.

– Nie wykluczamy jednak,
że gdy zdobędziemy pewne
doświadczenia, w przyszło-
ści wprowadzimy kursy przy-
spieszone, które pozwolą
w pełni wykorzystać pręd-

kość „elfów” – deklarował wi-
cemarszałek Jankowiak.

Z wielkopolskimi samorzą-
dowcami do Gniezna poje-
chali też przedstawiciele re-
sortu transportu i PKP PLK.

Wcześniej reprezentanci
zarządu tej kolejowej spółki
odpowiedzialnej za infra-
strukturę torową, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej An-

drzej Massel oraz wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak
rozmawiali m.in. o linii kole-
jowej Poznań-Piła. W planach
jest bowiem rewitalizacja tej
znajdującej się obecnie w złym
stanie trasy. Modernizacja
ma zostać przeprowadzona
z wykorzystaniem pomocy
unijnej, którą samorząd wo-
jewództwa będzie miał do dys-
pozycji z kolejnego rozdania
na lata 2014-2020. ABO

„Elf” do Gniezna tuż przed odjazdem z Dworca Letniego w Poznaniu.
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Urząd Marszałkowski
Województwa Wielko-
polskiego zwyciężył

w swojej kategorii w rankin-
gu najtańszych urzędów, spo-
rządzonym tradycyjnie przez
pismo samorządu terytorial-
nego „Wspólnota”.

Pod uwagę brano wydatki
bieżące na administrację,
przeliczając je na głowę miesz-
kańca danej wspólnoty samo-
rządowej (w przypadku urzę-
dów marszałkowskich – na za-
meldowanych w danym woje-
wództwie). Jak wynika z tej
analizy (wyniki – na infogra-
fice), marszałkowscy urzęd-
nicy w Poznaniu kosztują sta-
tystycznego Wielkopolanina
nawet dwukrotnie mniej niż
w przypadku mieszkańców
„najdroższych” województw.

– To efekt wdrożonej przez
nas dwa lata temu i konse-
kwentnie realizowanej poli-
tyki oszczędnościowej, w ra-
mach której przyglądamy się
każdej złotówce wydawanej
na administrację. Staramy
się racjonalnie gospodarować
pieniędzmi przeznaczonymi
na funkcjonowanie urzędu,

Tani urząd
Marszałkowska administracja została uznana
za najbardziej oszczędną w kraju.

stale kontrolujemy wydatki
– tłumaczy marszałek Marek
Woźniak. – Poczyniliśmy spo-
re oszczędności, ale mimo cię-
cia kosztów zachowaliśmy
standard dobrego i sprawne-
go funkcjonowania urzędu.

Jak zauważa „Wspólnota”,
UMWW zaoszczędził głów-

nie na zakupach materiałów
biurowych i sprzętu kompu-
terowego, na wydatkach pocz-
towych, na szerszym wyko-
rzystaniu przepływu infor-
macji drogą elektroniczną.
Spore oszczędności przyniosło
też wdrożenie systemu tele-
fonii internetowej. ABO

O zmianach wynikają-
cych z utworzenia w Sta-
rej Łubiance spółdzielni
socjalnej rozmawiali 30
lipca pracownicy Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
z członkiem zarządu woje-
wództwa Tomaszem Bu-
gajskim oraz przedstawi-
cielami władz powiatu pil-
skiego i gminy Szydłowo.

Spółdzielnię socjalną powo-
łały w lipcu trzy samorządy:
gmina Szydłowo, powiat pilski
i województwo wielkopolskie.
Nowy podmiot ma stać się al-
ternatywnym pracodawcą
i umożliwić optymalne wyko-
rzystanie majątku samorządu
województwa w działaniach
na rzecz lokalnej społeczności.

Spółdzielnia będzie organi-
zacją pożytku publicznego,
prowadzącą działalność rol-
ną i gospodarczą. W przyszło-
ści stanie się centrum tera-
peutyczno-rehabilitacyjnym
dla dzieci z tzw. alkoholowym
zespołem płodowym i ich opie-
kunów, a także ośrodkiem re-
habilitacji i edukacji dla mło-
dzieży niepełnosprawnej, bez-
robotnych i wykluczonych
mieszkańców regionu.

Zmiana profilu placówki
jest konieczna, bo do prowa-
dzonej od 2005 r. przez sa-
morząd województwa szkoły
uczęszczać będzie w roku
szkolnym 2013/14 tylko oko-
ło 30 uczniów. RAK

Zmiany w szkole
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Wielkopolskie rolnictwo
od lat przoduje w kra-
ju i coraz śmielej ra-

dzi sobie też na rynku euro-
pejskim. Wiele wskazuje na
to, że tegoroczne plony będą
naprawdę udane. Jest więc
podstawa do tego, by święto-
wać.

– Liczę na to, że ostatnia
niedziela sierpnia będzie ta-

kim rolniczym świętem, oka-
zją, by podziękować Panu
Bogu i ludziom za ten chleb,
który mamy na stole – mówił
podczas konferencji zapowia-
dającej tegoroczne święto plo-
nów Marek Woźniak.

To właśnie marszałek wo-
jewództwa i metropolita po-
znański są organizatorami,
a burmistrz Środy Wielko-

polskiej oraz starosta średzki
– współorganizatorami XV
Wojewódzko-Archidiecezjal-
nych Dożynek Wielkopolskich,
które odbędą się 25 sierpnia.

Dlaczego na ich miejsce wy-
brano Środę?

– Staramy się, by w kolej-
nych latach dożynki odbywa-
ły się w różnych częściach
naszego województwa – wy-

Dziękując za chleb Bogu i ludziom
Tegoroczne wojewódzko-archidiecezjalne święto plonów odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej.

jaśniał marszałek. – Powiat
średzki to region rolniczy.
Środa jest dla nas także miej-
scem szczególnym, bo zwią-
zanym z tradycją sejmików
szlacheckich, którą kultywu-
je sejmik województwa.

Główne uroczystości roz-
poczną się o godzinie 13 na
średzkim Starym Rynku.
Mszę św. celebrować będzie
abp Stanisław Gądecki.
– W procesji z darami, obok
starostów dożynek pójdą ich
asystenci – młodzi rolnicy. To
wszechstronnie wykształco-
ne i świetnie przygotowane
pokolenie jest nadzieją na-
szej wsi – zaznaczył przed-
stawiciel metropolity, archi-
diecezjalny duszpasterz rol-
ników ks. Sławomir Grośty.

Po nabożeństwie nastąpi
tradycyjny obrzęd dożynkowy
w wykonaniu Zespołu Folklo-
rystycznego „Wielkopolanie”.

– Dożynki to przede wszyst-
kim dziękczynienie, ale po czę-
ści oficjalnej przeniesiemy się
do parku Łazienki, gdzie bę-
dzie się działo! – zachęcał bur-
mistrz Wojciech Ziętkowski.
Zabawę umilą Szczuny z Su-
lęcinka, kapela Średzioki, Kis
Lech Stawski. A o godzinie 20
na scenie pojawi się gwiazda
wieczoru – zespół Bajm.

Tradycyjnie wojewódzkim
dożynkom towarzyszyć bę-
dzie wystawa rolnicza (przy
parku Łabędzie, od godziny
11.30). Tam obejrzymy naj-
ciekawsze rozwiązania z za-
kresu rolnictwa, ogrodnictwa,
architektury krajobrazu
i ochrony środowiska.

Głównymi postaciami do-
żynek są ich starostowie. Wy-
bór na tę funkcję to nie tylko
zaszczyt, ale i potwierdzenie
najwyższej jakości wykony-
wanej na co dzień pracy. Nie
inaczej jest w przypadku sta-
rostów tegorocznego wielko-
polskiego święta plonów – po-
chodzących z gminy Domino-
wo w powiecie średzkim.

Starościna – Agata Stępa,
z mężem i trzema córkami,
prowadzi 15-hektarowe go-
spodarstwo w Rusiborku. Zaj-
muje się głównie produkcją
zbóż, uczestniczy też w pro-
gramie „Owoce w szkole”.

Starosta – Józef Korczyk,
z żoną i czwórką dzieci, go-
spodarzy w Gablinie. Prowa-
dzi produkcję roślinną, ale
przede wszystkim specjalizu-
je się w hodowli krów mlecz-
nych oraz bydła opasowego.

Wielkopolskie rolnictwo dy-
namicznie zmienia się i uno-
wocześnia, także korzystając

z dotacji unijnych. O tym,
jak to wygląda w praktyce,
marszałek, burmistrz i staro-
sta oraz dziennikarze mogli
przekonać się podczas wizyty
w gospodarstwach dożynko-
wych starostów.

Powstała niedawno przy
unijnym wsparciu nowocze-
sna obora w gospodarstwie
Józefa Korczyka robi wraże-
nie nawet na rolniczych la-
ikach. Zastosowane tu roz-
wiązania pozwalają zauto-
matyzować większość proce-
sów: urządzenia „pilnują” kie-
dy każdą z krów należy na-
karmić, kiedy napoić, kiedy
wyczyścić, kiedy wydoić,
a kiedy dać jej wypocząć; tu
nawet ciepło oddawane przez
świeżo uzyskane mleko nie
marnuje się, służąc do pod-
grzewania wody.

Z kolei Agata Stępa z dumą
oprowadzała gości po… bu-
dowie. Jej firma pozyskała
m.in. z UE środki na powsta-
nie lokalu gastronomicznego,
wznoszonego przy drodze wo-
jewódzkiej nr 432. Czy i w tej
dziedzinie starościna odniesie
sukces? Goście, którzy zosta-
li poczęstowani jej domowymi
deserami, nie mieli najmniej-
szych wątpliwości, że to musi
się udać… ABO

Starostę dożynek Józefa Korczyka…
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…oraz starościnę Agatę Stępę… …odwiedził w ich gospodarstwach marszałek Marek Woźniak.

Marszałek Marek Woźniak, burmistrz Wojciech Ziętkowski i starosta Tomasz Pawlicki obejrzeli
nowoczesną oborę wybudowaną przez Józefa Korczyka.
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Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy,
które radni poruszali 22
lipca, podczas XXXVI sesji
sejmiku, w złożonych
zapytaniach i interpelacjach.

Marcin Porzucek (PiS) zło-
żył pisemną interpelację
w sprawie skargi mieszkańca
Stradunia na nielegalny prze-
kop pod drogą wojewódzką nr
180. Radny pytał też o przy-
taczaną w mediach wypo-

wiedź marszałka w sprawie potencjału roz-
wojowego północnej Wielkopolski.

Marek Sowa (PiS) zainte-
resował się brakiem ścieżki ro-
werowej wokół całego zbior-
nika retencyjnego w Pakosła-
wiu. Pytał również o ewentu-
alne plany budowy tego typu
akwenu w okolicach Kościana.

Błażej Spychalski (PiS) po-
ruszył kwestię przywrócenia
zawieszonych połączeń kole-
jowych na trasie Gniezno-Ja-
rocin oraz powrotu do pro-
jektu przepompowywania
wody z odkrywki kopalnianej

do wysychających jezior w subregionie ko-
nińskim.

Waldemar Witkowski (SLD)
apelował o wynegocjowanie
kontraktu z NFZ, który umoż-
liwi pełne wykorzystanie cy-
bernoża będącego w dyspozy-
cji Wielkopolskiego Centrum
Onkologii. Postulował też roz-

ważenie możliwości zdawania teoretycznych
egzaminów na prawo jazdy w Gnieźnie
i Ostrowie oraz weryfikacji pytań w testach
egzaminacyjnych.

Kazimierz Pałasz (SLD), po-
wołując się na sygnały miesz-
kańców, pytał o realizację in-
westycji polegającej na odbu-
dowie koryta rzeki Rgilewki na
terenie gmin Przedecz, Kło-
dawa, Grzegorzew i Koło.

Karol Kujawa (SLD) sy-
gnalizował problemy rolni-
ków z wjazdem na pola spo-
wodowane uszkodzeniem
urządzeń melioracyjnych pod-
czas budowy autostradowego
węzła Słupca. Radny poruszył

też problem odszkodowań zasądzanych od sa-
morządów za infrastrukturę wodno-kanali-
zacyjną, wybudowaną kilkadziesiąt lat temu
na prywatnych gruntach.

Andrzej Mroziński (SLD)
w swoim wystąpieniu pytał
o plany samorządowych władz
województwa dotyczące bu-
dowy zbiornika retencyjnego
w miejscowości Rzetnia,
w okolicach Kępna.

Seweryn Kaczmarek (SLD)
powrócił do swojej interpela-
cji dotyczącej braku dobrego
skomunikowania Ostrowa
Wielkopolskiego z Kępnem
w godzinach porannych,
wskazując na źle dobraną

obecnie godzinę odjazdu pociągu, powodu-
jącą brak zainteresowania ze strony pasa-
żerów. ABO

Sejmik zgodził się na przystąpienie do
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
„Szpitale Wielkopolski” przez 19 podle-
głych samorządowi województwa jed-
nostek leczniczych.

Samorządowe szpitale, ośrodki, stacje po-
gotowia, zakłady lecznicze i centra medyczne
solidarnie „zrzucą” się na kapitał zakładowy
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Dzie-
więtnaście podmiotów podległych marszałkowi
wpłaci łącznie ponad 5,6 mln zł.

Samorząd województwa dołoży dodatkowe
800 tys. zł, z czego 700 tys. zł na zwiększenie
kapitału zakładowego TUW, a pozostałe 100
tys. przeznaczono na koszty związane z jego
utworzeniem, w tym m.in. opłaty admini-
stracyjne i sądowe.

TUW ma zoptymalizować wydatki na ubez-
pieczenia i przynieść wojewódzkim placówkom
oszczędności, bo od nowego roku wszystkie
szpitale muszą obowiązkowo wykupić ubez-
pieczenie od zdarzeń medycznych. Towarzy-

stwo obsługiwać będzie także pozostałe formy
ubezpieczeń, m.in. w zakresie odpowiedzial-
ności cywilnej i majątkowej.

Radny Zbigniew Ajchler (niezależny) pytał
podczas lipcowej sesji, czy dyrektorzy woje-
wódzkich placówek dobrowolnie deklarowali
zgodę na przystąpienie i finansowe wsparcie
dla spółki. Zbigniew Czerwiński (PiS) zasta-
nawiał się, czy ze względów formalno-praw-
nych mogą do niej przystępować SPZOZ-y.
– Dlaczego w pośpiechu tworzy się zarys spół-
ki i przekazuje ponad 5 mln zł środków pu-
blicznych na bliżej nieokreślony cel? – docie-
kał z kolei radny Waldemar Witkowski (SLD).

Wątpliwości rozwiał wicemarszałek Ma-
teusz Klemenski, który odpowiedział, że
TUW jest specyficzną spółką z minimalnym
kapitałem, który jednak stopniowo będzie
rósł, do 12 mln zł. – Do nowego roku, gdy
wchodzą w życie nowe zasady ubezpieczeń,
nie mamy dużo czasu – tłumaczył wicemar-
szałek. RAK

Sami się ubezpieczą
Radni zgodzili się przekazać majątek
(nieruchomości) dla Wojewódzkiego
Zakładu Opieki Psychiatrycznej w So-
kołówce, który zostanie wkrótce prze-
kształcony w spółkę.

Darowizna dla publicznego zakładu opieki
zdrowotnej w Sokołówce objęła przekazanie
kilku budynków, w których obecnie funkcjo-
nuje ten wojewódzki szpital. Do tej pory nie-
ruchomości były udostępnione na podstawie
umów o nieodpłatne użytkowanie.

Dzięki darowiźnie znacząco zwiększy się ka-
pitał zakładowy placówki, który, stanowiąc do-
datkowe zabezpieczenie finansowe, ułatwi
m.in. jej dalszy rozwój na rynku usług me-
dycznych.

Wcześniej, w maju, radni poparli uchwałę
przekazującą majątek (nieruchomości, w któ-
rych funkcjonują) dwóm podmiotom, które też
niebawem zostaną przekształcone w spółki
– pogotowiu ratunkowemu w Koninie i po-
znańskiemu ośrodkowi OPEN. RAK

Mienie dla Sokołówki

Pod koniec ubiegłego roku sejmikowi
podlegało 25 placówek medycznych,
które (poza wyjątkami) miały dobrą

sytuację finansową. Łącznie w 2012 r. osią-
gnęły one zysk netto w wysokości 5,7 mln zł,
a dla porównania na koniec 2011 roku stra-
ta szpitali przekraczała 35 mln zł. Wspólny
wynik finansowy został zatem poprawiony
o niemal 41 mln zł. To efekt znowelizowanej
w połowie 2012 r. ustawy o działalności lecz-
niczej, a także realizowania programów na-
prawczych i lepszej kontroli wydatków. – Trze-
ba przyznać, że ten wynik jest niezły, choć
część wyliczeń to zabiegi księgowe – stwier-
dził podczas lipcowej sesji Zbigniew Czer-
wiński (PiS).

Łączne przychody 25 placówek wyniosły
w ub. roku 1,15 mld zł, tj. 6,3 proc. więcej niż
w 2011 r. Koszty wzrosły natomiast do po-
ziomu ponad 1,14 mld zł, co oznacza wzrost
o 2,4 proc. Taka relacja wzrostu kosztów
względem przychodów spowodowała osią-
gnięcie zysku netto.

Wartość zadłużenia wszystkich podmio-
tów wynosiła na dzień 31 grudnia 2012 r. nie-
mal 105 mln zł. W placówkach służby zdro-
wia podległych samorządowi województwa za-
trudnione na umowę o pracę były wówczas
9563 osoby. W ciągu roku zatrudnienie spa-
dło o 135 etatów.

Radni pytali m.in. o nie najlepszą sytuację
finansową trzech marszałkowskich szpitali:
w Lesznie, Koninie i Poznaniu. – Poznański
szpital wojewódzki zakończył ubiegły rok z po-
nad pięciomilionową stratą. To niepokojący
wynik – stwierdził Zbigniew Czerwiński.
– Tymi trzema jednostkami trzeba systema-
tycznie zajmować się w komisjach zdrowia
i rewizyjnej, żeby nie powtórzyła się sytuacja
z 2011 r., kiedy mimo ostrzeżeń trzeba było
udzielić wielomilionowego poręczenia szpita-
lowi w Lesznie.

– Czy wiadomo już, jak wyglądają finanse
placówek w pierwszym półroczu 2013 r.? Czy
odrobiliśmy lekcję z zarządzania szpitalami?
Czy idziemy w dobrym kierunku? – pytał Zbi-
gniew Ajchler (niezależny).

Jak się mają szpitale?
Podczas lipcowej sesji sejmiku radni dyskutowali o tym, jak na trudnym
rynku usług medycznych poradziły sobie w 2012 roku szpitale podległe
samorządowi województwa.

Waldemar Witkowski (SLD) przypomniał,
że inwestycje w służbę zdrowia muszą być ce-
lowe. – W szpitalu przy Lutyckiej za 35 mln
zł uruchomiono blok operacyjny, choć było wia-
domo, że nie ma nań kontraktu z NFZ. Ape-
luję, żeby ostrożnie wydawać fundusze UE
– podkreślał radny. – Czy lewica twierdzi, że
to niepotrzebna inwestycja? Dostanę to na pi-
śmie? – ripostował marszałek Marek Woź-
niak.

Odpowiedzialny za służbę zdrowia wice-
marszałek Mateusz Klemenski wyjaśniał
kondycję szpitali w Lesznie, Koninie i Po-
znaniu. – Placówka w Lesznie w liczbach wy-
gląda gorzej niż inne szpitale, ale dług w pa-

rabankach jest niewielki. Wkrótce zostanie tyl-
ko długoterminowy, niskooprocentowany kre-
dyt w BGK, co przy tym kontrakcie i działa-
niach nowego dyrektora spowoduje, że szpi-
tal wyjdzie na prostą – informował wicemar-
szałek. – W Koninie sytuacja teoretycznie wy-
gląda lepiej, ale tam też potrzebny jest tani
kredyt z BGK, który pozwoli wyjść ze zobo-
wiązań wymagalnych.

Zdaniem Mateusza Klemenskiego na wynik
finansowy poznańskiego szpitala wojewódz-
kiego znacząco wpływa amortyzacja sprzętu.
– Zaprosimy dyrektora na obrady komisji, by
szczegółowo odpowiedział na pytania radnych
– zakończył wicemarszałek. RAK, ABO

O sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (na zdjęciu) radni rozmawiali
także podczas lipcowego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Pu-
blicznego. Informację o podejmowanych w placówce działaniach naprawczych przedsta-
wił jej obecny dyrektor Piotr Jeske (sprawujący tę funkcję od czerwca, a wcześniej zastępca
kierującego szpitalem Mariana Zalejskiego). Najgorszy dla leszczyńskiej lecznicy był rok
2011, kiedy to jednostka wygenerowała 17 mln zł straty. Rok 2012 zamknięto stratą znacz-
nie niższą (4,5 mln zł), a II kwartał 2013 roku okazał się pierwszym od dawna zakończo-
nym przez szpital niewielkim zyskiem. Wpływ na to miały podjęte działania restruktury-
zacyjne, w tym zwolnienie 120 osób i obniżenie wynagrodzeń pozostałym pracownikom.
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Rozstrzygnie sąd

Radni przyjrzeli się temu,
jak w ostatnim roku funk-
cjonowało wielkopolskie
przedstawicielstwo w unij-
nej stolicy.

Działalnością Biura Infor-
macyjnego Województwa Wiel-
kopolskiego w Brukseli od po-
łowy 2012 do połowy 2013
roku zajęli się członkowie sej-
mikowej Komisji Strategii Roz-
woju Regionalnego i Współ-
pracy Międzynarodowej na po-
siedzeniu 10 lipca.

Informację na ten temat
przedstawiła komisji dyrektor
BIWW Monika Kapturska.
Jak zaznaczyła, ostatnie mie-
siące działalności biura me-
rytorycznie skupiały się wokół
nowego okresu programowa-
nia UE, negocjacji unijnego
budżetu na lata 2014-2020,
szczególnie w kontekście istot-
nej dla regionów polityki spój-
ności.

Ważny element funkcjono-
wania przedstawicielstwa
Wielkopolski w Brukseli to
kojarzenie do projektów unij-

Co robią w Brukseli?

nych partnerów z UE i z na-
szego województwa. W oma-
wianym okresie na 55 takich
propozycji ze strony podmio-
tów zagranicznych udało się
uzyskać 227 odpowiedzi
z Wielkopolski.

Pod względem organizacyj-
nym najważniejszym wyda-
rzeniem ostatnich miesięcy
była przeprowadzka BIWW
do nowej siedziby, zlokalizo-
wanej bliżej najważniejszych
instytucji unijnych. ABO

Dyrektor Monika Kapturska
podczas czerwcowego forum
w siedzibie BIWW na temat
współpracy regionów w zakre-
sie gospodarki komunalnej.
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Śmigielska kolej wąsko-
torowa otrzymała dotację,
która umożliwi niezbędne
inwestycje i dalsze funk-
cjonowanie tej niewątpli-
wej atrakcji turystycznej.

Sejmik przyjął uchwałę do-
tyczącą przekazania 50 tys. zł
dla Śmigla na utrzymanie
pasażerskiej linii wąskotoro-
wej. Wsparcie wielkopolskie-
go samorządu, wspólnie
z wkładem własnym gminy
Śmigiel, pozwoli na remonty
torów, utrzymanie komuni-
kacji na trasie i promocję
przewozów.

Województwo wielkopol-
skie od kilku lat przyznaje
pieniądze samorządom, na
terenie których wykonywane
są przewozy koleją wąskoto-
rową. Przypomnijmy, że
w maju radni podjęli podob-
ną decyzję, przyznając po-
wiatom gnieźnieńskiemu, pil-
skiemu i średzkiemu 150 tys.
zł na podtrzymanie funkcjo-
nowania takich lokalnych ko-
lei. RAK

Kolej na Śmigiel

Radni sejmikowej Komisji
Planowania Przestrzen-
nego i Infrastruktury
Technicznej rozmawiali
9 lipca m.in. o kolejach
dużych prędkości.

Marek Bryl, dyrektor Wiel-
kopolskiego Biura Planowa-
nia Przestrzennego, przypo-
mniał założenia projektu
sprzed lat, kiedy dyskutowa-
no o potrzebie połączenia Ber-
lina i Warszawy nowoczesną,
bezkolizyjną linią kolejową.
– W 2005 r. brano pod uwagę
siedem wariantów trasy,
a największym dylematem było
to, czy prowadzić tory na pół-
noc, czy południe od zbiornika
Jeziorsko – mówił M. Bryl.

Dyrektor dodał, że istotne
jest, by kolej dużych prędko-
ści nie łączyła tylko polskich
miast: Warszawy, Poznania,
Łodzi i Wrocławia, ale była
skomunikowana z systemem
europejskim, najlepiej z linią
do Berlina.

Rząd odłożył na kilkanaście
lat realizację „igreka”, dlate-

go radni dopytywali o możli-
wość zablokowania zabudowy
terenów przeznaczonych pod
taką linię kolejową. Inwesto-
rzy mogą obecnie budować
domy i zakłady pracy, a póź-
niej domagać się odszkodo-
wań za utratę wartości nie-
ruchomości. – Nie mamy moż-
liwości prawnych, by bloko-
wać miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego
– wyjaśnił Marek Bryl.

Krytykując wady trans-
portu drogowego (korki, tiry
rozjeżdżające ulice, wysokie
ceny paliw i hałas), radny Se-
weryn Kaczmarek przypo-
mniał inwestycję w Central-
ną Magistralę Kolejową, któ-
ra przez ponad 20 lat była
najnowocześniejszym roz-
wiązaniem w Europie.

Zdaniem radnych, „igrek”
jest dla Wielkopolski dużą
szansą i należałoby wrócić
do realizacji tej inwestycji,
tym bardziej że na same pro-
jekty wydano już kilkadzie-
siąt mln zł. RAK

Dopytują o „igreka”

W ślad za dyskusją na
czerwcowej sesji sejmiku
komisja rolnictwa przyję-
ła trzy stanowiska kiero-
wane do instytucji mają-
cych wpływ na funkcjo-
nowanie zbiornika w Je-
ziorsku.

Podczas wyjazdowej części
swojego lipcowego posiedze-
nia radni z sejmikowej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi odwiedzili gospodarstwo
agroturystyczne w Piotrowi-
cach koło Słupcy. Była to oka-
zja do zapoznania się ze spe-
cyfiką funkcjonowania bran-
ży agroturystycznej w Wiel-
kopolsce, a jednocześnie do
zajęcia się problemami rolni-
ków ze wschodniej części re-
gionu, którzy podtapianie swo-
ich terenów wiążą ze sposo-
bem funkcjonowania zbiorni-
ka retencyjnego w Jeziorsku.

O przyspieszenie działań,
które pozwoliłyby poprawić
skuteczność przeciwpowo-
dziową tego akwenu, komisja
zaapelowała w trzech przyję-
tych stanowiskach, kierowa-
nych do: marszałka woje-
wództwa łódzkiego, General-
nej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska, Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu.

Przypomnijmy, że podczas
czerwcowej sesji sejmiku
mieszkańcy subregionu koniń-
skiego żalili się na zalewanie
ich nieruchomości, winiąc za
to zarządzających zbiornikiem
w Jeziorsku, który pełni obok
funkcji retencyjnych także re-
kreacyjne. ABO

Komisja
o Jeziorsku

Prokuratura uważa, że
radny sejmiku i były wi-
cemarszałek Leszek Woj-
tasiak złamał prawo.

Chodzi o brak wpisów
w oświadczeniach majątko-
wych informacji o posiada-
nych udziałach w spółkach.
Akt oskarżenia w tej sprawie
prokuratura skierowała do
sądu.

Przypomnijmy, że Leszek
Wojtasiak zrezygnował z funk-
cji wicemarszałka w lutym
2013 r. po tym, jak Centralne
Biuro Antykorupcyjne zażą-
dało jego odwołania w związ-
ku z naruszeniem ustawy
o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje
publiczne.

– Nie jestem przestępcą,
którego należałoby skazywać.
Niczego świadomie nie zata-
iłem w swoich oświadczeniach
majątkowych – mówi po de-
cyzji prokuratury radny Woj-
tasiak. – Dlatego ze spokojem
oczekuję na rozstrzygnięcie
sprawy przez sąd, który, je-
stem przekonany, podzieli
moją argumentację. ABO

Po co nam spółki? Ktoś
niezorientowany mógłby
sobie wyobrazić, że po-

wołujemy je po to, by wypra-
cowywały dla nas zyski. Tym-
czasem najczęściej stanowią
one po prostu jedną z insty-
tucjonalnych form realizacji
konkretnych zadań woje-
wództwa – mówił podczas lip-
cowej sesji marszałek Marek
Woźniak, odpowiadając na
krytyczne głosy radnych opo-
zycji, podczas omawiania przez
sejmik informacji o sytuacji
w 2012 roku w spółkach,
w których regionalny samo-
rząd jest udziałowcem.

Rok 2012 zyskiem zakoń-
czyły: Agencja Rozwoju Re-
gionalnego w Koninie (ponad
69 tys. zł), Fundusz Rozwoju
i Promocji Województwa Wiel-
kopolskiego (niemal 687 tys.
zł), Port Lotniczy Poznań-Ła-
wica (prawie 2 mln zł), Wiel-
kopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (ponad 337
tys. zł). Podczas sesji sejmiku
mówiono jednak wyłącznie
o tych spółkach, które zano-
towały w ubiegłym roku stra-
ty. Były to: Centrum Wyszko-
lenia Jeździeckiego Hipodrom
Wola (ponad 1,2 mln zł), Szpi-
tale Wielkopolski (ponad 747
tys. zł), Wielkopolska Agencja
Zarządzania Energią (prawie
737 tys. zł), Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa (niemal 1,9
mln zł).

Spółki budzą emocje
Radni przeanalizowali ubiegłoroczną kondycję podmiotów prawa handlowego,
w których województwo posiada udziały.

– Nasza umiejętność funk-
cjonowania w różnych pod-
miotach gospodarczych oraz
nadzór właścicielski nad
nimi muszą być ocenione ne-
gatywnie, a u podstaw two-
rzenia spółek często leżą
względy polityczne – kryty-
kował Waldemar Witkowski
z SLD.

Zbigniew Ajchler (niezależ-
ny) i Zbigniew Czerwiński

(PiS) zwracali uwagę m.in. na
wysokość kosztów komorni-
czych po stronie wydatków hi-
podromu Wola. – To temat dla
Komisji Rewizyjnej, by spraw-
dziła, czy poprzez niewłaściwy
nadzór nie dopuszczono do
marnotrawstwa publicznych
pieniędzy – sugerował Zbi-
gniew Czerwiński.

Radni pytali również o per-
spektywy dalszego funkcjo-

nowania przynoszących stra-
ty spółek, m.in. Woli i WAZE.

– Przyjmujemy głosy kry-
tyczne, bo nie we wszystkich
spółkach wszystko jest tak,
jak byśmy chcieli. Jednak
krzywdzące jest mówienie
o generalnie złej kondycji pod-
miotów, w których wojewódz-
two posiada udziały – odpo-
wiadał Marek Woźniak. I ape-
lował, by pamiętać o tym, po

co powołano poszczególne
spółki (np. Szpitale Wielko-
polski – w celu przygotowania
budowy nowej placówki dla
dzieci, a WSS – dla zbudowa-
nia w województwie sieci do-
stępu do szerokopasmowego
internetu).

– Co do hipodromu Wola,
musimy przyjąć, że to nigdy
nie będzie dochodowy biznes
– mówił marszałek. – To ra-
czej wypełnianie pewnego celu
publicznego w postaci zacho-
wania dostępu dla mieszkań-
ców miasta do atrakcyjnych
terenów zielonych, z dodat-
kowymi atrakcjami w posta-
ci zawodów konnych. Dopła-
camy do tego, tak jak dopła-
camy do przewozów kolejo-
wych czy przedstawień ope-
rowych.

– WAZE zakończyła pro-
jekt unijny, dla którego trwa-
łości musi funkcjonować przez
określony czas. Jeśli spełnią
się założenia nowej pani pre-
zes, działalność spółki będzie
w kolejnych latach bilansować
się dzięki organizowaniu grup
zakupowych w zakresie ener-
gii – wyjaśniał z kolei członek
zarządu województwa Krzysz-
tof Grabowski.

Na osobną analizę, która
zapewne wywoła równie wie-
le dyskusji na forum sejmiku,
czekają spółki transportowe:
Koleje Wielkopolskie i Prze-
wozy Regionalne. ABO

Radni z sejmikowej Komisji Gospodarki omówienie informacji o sytuacji wojewódzkich spó-
łek połączyli z wizytą na terenie jednej z nich, odwiedzając 9 lipca Centrum Wyszkolenia
Jeździeckiego Hipodrom Wola. Na zdjęciu – prezes spółki Paweł Strzyżewski prezentuje
radnym nieruchomości należące do hipodromu.
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6 strun, 15 dni, 40 miejsc
oraz 50 wydarzeń w Wiel-
kopolsce – tak zapowiada
się tegoroczna, szósta od-
słona Polskiej Akademii
Gitary.

Rozpoczynający się 15 sierp-
nia festiwal swą działalnością
obejmuje niemal całą Wielko-
polskę. Oprócz Poznania, Ja-
rocina i Gniezna organizatorzy
Polskiej Akademii Gitary na-
wiązali współpracę z wieloma
mniejszymi miejscowościami.

16 sierpnia w archikatedrze
gnieźnieńskiej zaplanowano
koncert inauguracyjny „Ar-
gentyńska noc”, który dzień
później zostanie zaprezento-
wany w auli poznańskiego
UAM. Na akordeonie zagra
Marcin Wyrostek, na gitarze
Łukasz Kuropaczewski, a so-
listom towarzyszyć będzie
Orkiestra Teatru Muzycznego
w Poznaniu pod batutą Boh-
dana Jarmołowicza.

25 sierpnia, podczas happe-
ningu gitarowego pod po-
znańskim Ratuszem, miłośni-
cy gitary wspólnie zagrają wy-
brany przez internautów
utwór grupy Dire Straits „Sul-
tans of Swing”.

Patronat honorowy nad fe-
stiwalem objął marszałek Ma-
rek Woźniak, a szczegółowy
program imprezy można zna-
leźć na stronie www.akade-
miagitary.pl. RAK

Gra gitara

Mimo deszczowej aury już
po raz 17. w Bibliotece
i Domu Kultury w gminie
Łubowo oraz w Muzeum
Pierwszych Piastów na
Lednicy spotkali się mło-
dzi poeci, uczniowie szkół
wszystkich szczebli, aby
wziąć udział w finale ko-
lejnej edycji Lednickiej
Wiosny Poetyckiej.

Idea „Wiosny” to propago-
wanie sztuki słowa, łączącej
różne dyscypliny. Ponadto ma
na celu popularyzację patrio-
tyzmu, wiedzy przyrodniczej,
historycznej i geograficznej
o ziemi lednickiej. Wszystko
to razem sprzyja aktywności
twórczej młodzieży.

Jury pod przewodnictwem
Sergiusza Sterny-Wachowia-
ka, prezesa Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, oceniało oryginal-
ność, poprawność językową
i formę literacką wierszy.
Spośród nadesłanych tekstów
47 autorów jako najlepsze
w konkursie o Koronę Wierz-
bową wybrano utwory Pa-
trycji Kopackiej z Poznania.
Nagrodzono również prace
Anny Witkowskiej (II miej-
sce), Kingi Kasprzyk (III miej-
sce) oraz przyznano pięć wy-
różnień. Natomiast w Tur-
nieju Jednego Wiersza udział

Poezja w kroplach deszczu

wzięło 17 debiutantów i w tej
kategorii Nagrodę Jury otrzy-
mała Agnieszka Józefowicz
z Poznania. Natomiast Na-
grodę Publiczności zdobyła
Klaudia Garstka z Łubowa.
Nagrodzone utwory i prace
plastyczne uczestników Led-
nickiej Wiosny Poetyckiej pu-
blikowane są w okazjonal-
nych wydaniach zbiorowych.
Do tej pory ukazało się osiem
antologii z cyklu Strofy Led-
nickie.

Lednicka Wiosna Poetycka
to nie tylko wręczenie na-
gród, ale całodniowe święto
poezji, którego pomysłodaw-
czynią i organizatorką jest po-
etka Stanisława Łowińska. Te

spotkania to także symbo-
liczny akt sadzenia wierzby
w Gaju Poezji przez zwycięz-
ców konkursu i zaproszonych
pisarzy.

Majowe spotkanie młodych
poetów na Lednicy odbyło się
pod patronatem minister edu-
kacji Krystyny Szumilas,
marszałka Marka Woźniaka
i europosła Filipa Kaczmarka,
który ufundował zwyciężczy-
ni studyjny wyjazd do Bruk-
seli. Z kolei Marta Antosik
z Witkowa, wyróżniona za
wiersz o Lednicy, została za-
proszona do Parlamentu Eu-
ropejskiego przez posła An-
drzeja Grzyba.

Daria Jóźwiak

Zwyciężczyni tradycyjnie została uhonorowana nałożeniem
symbolicznej korony wierzbowej.
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Poznaliśmy laureatów re-
gionalnego etapu konkur-
su na najlepszy produkt
turystyczny – certyfikat
Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej.

– Certyfikaty POT cieszą
się uznaniem, bo to najbar-
dziej prestiżowe nagrody
w branży turystycznej w kra-
ju – stwierdził Tomasz Wik-
tor, dyrektor marszałkow-
skiego Departamentu Sportu
i Turystyki i jednocześnie
prezes WOT, podczas gali
ogłoszenia wyników, która
odbyła się 11 lipca w po-
znańskim hotelu Andersia.

– Konkurs ma pokazywać
piękno naszego kraju, pro-
mować „perełki” i profesjo-
nalizm ofert turystycznych
– dodała wiceprezes POT
Elżbieta Wąsowicz-Zaborek.
Polska ma sporo walorów tu-
rystycznych i jednocześnie
niewiele profesjonalnie przy-
gotowanych produktów z tej
branży. Dlatego Polska Or-
ganizacja Turystyczna wspie-
ra nowe projekty i promuje je
w kraju i za granicą, organi-
zując między innymi spe-
cjalny konkurs, w którym
zwycięzcom przyznawane są
certyfikaty.

W tym roku kapituła spo-
śród czternastu zgłoszeń no-
minowała do etapu ogólno-

polskiego trzy produkty.
W kategorii wydarzenie cy-
kliczne wyróżniono piknik
szybowcowy „Leszno. Rozwiń
skrzydła!” i akcję „Wybierz
Kalisz na weekend”, a w ka-
tegorii impreza w finale kra-
jowym reprezentować będzie
nas „Turystyka Kolejowa Tur-
Kol.pl”.

Z kolei kandydatem do
najważniejszego złotego cer-
tyfikatu POT, którego nie
zdobył jeszcze żaden produkt
z Wielkopolski, będzie – w ka-
tegorii wydarzenie cykliczne
– Malta Festival Poznań.

Organizatorzy przyznali
też wyróżnienia i certyfikaty
POT dla trzech produktów
turystycznych: Parku Roz-
rywki Gród Pobiedziska
i kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego Termy Maltańskie
(oba w kategorii obiekt) oraz
szlaku kajakowego rzeki War-
ty w Wielkopolsce (w katego-
rii szlaku turystycznego).

Wielkopolska Organizacja
Turystyczna promuje wszyst-
kich laureatów konkursu na
regionalnym portalu tury-
stycznym www.wielkopol-
ska.travel.

Finał ogólnopolskiego kon-
kursu odbędzie się jesienią,
podczas targów Tour Salon,
i wówczas poznamy zwycięz-
ców tegorocznej edycji. RAK

Turystyczne certyfikaty

Joanna Nowak – decyzją
zarządu województwa – zo-
stała powołana na dyrek-
tora Teatru im. Aleksandra
Fredry w Gnieźnie.

Podejmując stosowną u-
chwałę, zarząd przychylił się
do rekomendacji marszałka
Marka Woźniaka. W wyniku
rozmów komisji konkursowej
z 11 kandydatami, zdecydo-
wanie najwięcej punktów (od-
powiednio 398 i 396) przy-
znano dwóm paniom: Mag-
dzie Grudzińskiej i Joannie
Nowak. Marszałek spotkał
się z obiema kandydatkami
i po tych rozmowach oraz
analizie dokumentów z prac
komisji postawił na Joannę
Nowak.

– Uznałem, że dla tego te-
atru w tej konkretnej sytuacji
pani Nowak będzie lepszym
dyrektorem. Wziąłem pod
uwagę jej doświadczenie
w pracy w instytucjach kul-
turalnych i znajomość środo-
wiska teatralnego w Gnieźnie
– tłumaczył dziennikarzom
Marek Woźniak. Mówił też
o swoich oczekiwaniach wobec
nowej dyrektor: – Potrzebne
jest poszerzenie i unowocze-
śnienie profilu gnieźnień-
skiego teatru, wyjście także
do starszej publiczności. Wy-
daje się bowiem, że ta pla-

Teatr w Gnieźnie
ma nową szefową

cówka nie odgrywa w pełni
takiej roli, jaką powinna w lo-
kalnym środowisku.

Joanna Nowak jest absol-
wentką teatrologii oraz stu-
diów pedagogicznych Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.
Ukończyła również studia po-
dyplomowe na kierunku me-
nedżer kultury w Wyższej
Szkole Umiejętności Społecz-
nych w Poznaniu. Ostatnio
pracowała jako zastępca dy-
rektora w poznańskim Te-
atrze Polskim. Nowe stano-
wisko obejmie od września,
na trzy sezony artystyczne.
Zastąpi Tomasza Szymań-
skiego, który szefował gnieź-
nieńskiemu teatrowi przez
23 lata. ABO

Joanna Nowak – nowa dyrek-
tor teatru w Gnieźnie.
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Wcałym województwie
już w 69 miejscach
możemy spotkać re-

stauracje, gospodarstwa, za-
kłady przetwórcze, sklepy
czy hotele, posługujące się
z dumą tabliczką potwier-
dzającą przynależność do
Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego Wielkopolska. 16 no-
wych jej członków odebrało
stosowne certyfikaty 24 lip-
ca podczas uroczystości w po-
znańskiej Zagrodzie Bam-
berskiej.

– Wśród regionów należą-
cych do Europejskiej Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego je-
steśmy w czołówce. To świad-
czy o tym, jak duży jest w tym
względzie potencjał Wielko-
polski, nie tylko ilościowy,
ale też jakościowy – mówił
wręczający przyznane uchwa-
łą zarządu województwa cer-
tyfikaty jego członek Krzysz-
tof Grabowski. – Zależy nam,
żeby sieć w regionie się roz-
wijała, a jej członkowie mie-
li wymierne korzyści, także
związane z prowadzonymi
przez samorząd wojewódz-
twa działaniami promocyj-
nymi.

W smakowitym gronie
Już 69 podmiotów z regionu należy do Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska.

Jedną z osób, które odebrały certyfikat z rąk członka zarządu
województwa Krzysztofa Grabowskiego, była Karolina
Zalewska ze „Spiżarni Poznańskiej”.
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Wśród 16 nowych człon-
ków sieci, którzy dołączyli do
tego grona w lipcu, znalazły
się pasieki, restauracje, go-

spodarstwa agroturystyczne,
hotel, browar, sklep ze zdro-
wą żywnością, zakłady pro-
dukujące wyroby cukierni-

cze, sery, przetwory z grzybów
i owoców (pełna lista nowych
członków na www.umww.pl).

Jak podkreślano podczas
spotkania w Zagrodzie Bam-
berskiej, produkty regional-
ne, oparte na sprawdzonych,
tradycyjnych recepturach,
cieszą się wśród polskich
konsumentów rosnącą z roku
na rok popularnością. Coraz
częściej szukamy bowiem
czegoś odmiennego od „szyb-
kiej” i „wygodnej” żywności,
z jaką stykamy się na co
dzień.

Wielkopolska należy do Eu-
ropejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego od 2008 roku.
Głównym celem zgrupowa-
nych w niej regionów z kilku
państw Unii Europejskiej jest
promocja regionalnej żywno-
ści opartej na lokalnych za-
sobach surowców.

Charakterystyczna tablicz-
ka z logotypem sieci wskazu-
je konsumentom i turystom
miejsca oferujące wysokiej ja-
kości regionalne produkty
oraz dania, sporządzone na
bazie lokalnych surowców,
w oparciu o tradycyjne recep-
tury. ABO



Jako obywatele UE mo-
żemy swobodnie zatrud-
nić się w dowolnym pań-
stwie członkowskim.

Wakacje to czas, kiedy
wielu studentów szuka se-
zonowej pracy za granicą.
Również po okresie letnim
absolwenci często decydują
się na wyjazd do innych
krajów UE w poszukiwa-
niu lepszych zarobków oraz
żeby zdobyć doświadczenie
zawodowe za granicą, a przy
okazji podszkolić języki obce.
Od ponad dwóch lat Polacy
mogą już bez ograniczeń
szukać pracy we wszystkich
państwach Unii Europej-
skiej, również w Niemczech
i Austrii, które po naszym
wejściu do UE zdecydowały
się na najdłuższy – 7-letni
okres ograniczenia swobody
przepływu pracowników.

Szukając pracy w innym
państwie członkowskim UE,
mamy takie same prawa,
jak obywatele kraju, w któ-
rym chcemy znaleźć za-
trudnienie. Prawa te obej-
mują nie tylko dostęp do
pracy zarobkowej, ale także
pomoc w poszukiwaniu za-
trudnienia ze strony odpo-
wiednich instytucji czy na-
wet wsparcie finansowe. To

ostatnie prawo może być
jednak ograniczone do cza-
su, aż potwierdzimy związek
z rynkiem pracy w danym
kraju, np. przez odpowiednio
długi okres w nim przeby-
wając i poszukując pracy.
Wyjątkiem od ogólnej zasa-
dy swobodnego dostępu do
krajowych rynków pracy
w całej UE mogą być jedynie
niektóre rodzaje zatrudnie-
nia w sektorze publicznym.

Swobodny przepływ pra-
cowników obejmuje również
prawo pracodawców do roz-
powszechniania ofert pracy
w innych krajach i zawie-
rania umów z obywatelami
pozostałych państw UE.
Warto również pamiętać, że
pod adresem www.ec.euro-
pa.eu/eures funkcjonuje Eu-
ropejski Portal Mobilności
Zawodowej, na którym znaj-
dziemy oferty pracy z całej
Europy.
2013 to Europejski Rok Oby-
wateli, poświęcony tematyce
praw obywatelskich przysługu-
jących osobom pochodzącym
z 28 państw członkowskich UE.
Biuro Informacyjne Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Brukseli
omawia w swoim cyklu naj-
ważniejsze przysługujące Euro-
pejczykom prawa.
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Pracujesz, gdzie chcesz

Znani w świecie z bardzo
dobrego systemu eduka-
cji Finowie byli w czerwcu
podpatrywani przez dele-
gację samorządu naszego
województwa.

W dniach 16-20 czerwca
w regionie Ostrobotni Pół-
nocnej gościli radni z sejmi-
kowej Komisji Edukacji i Na-
uki oraz marszałkowscy
urzędnicy. Wizyta była oka-
zją do spotkania wielkopol-
skiej delegacji, na czele
z członkiem zarządu woje-
wództwa Tomaszem Bugaj-
skim, z przedstawicielami
Rady Regionu Oulu. Mówio-
no tam m.in. o udanych przy-
kładach współpracy Wielko-
polan z fińskimi partnerami
(np. o projekcie „Wielkopolski
system monitorowania i pro-
gnozowania”).

Głównym jednak celem wi-
zyty było zapoznanie uczest-
ników wyjazdu z fińskim sys-
temem kształcenia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkol-
nictwa zawodowego oraz
z funkcjonowaniem i kompe-
tencjami w tym zakresie fiń-
skich władz samorządowych.
Dlatego delegacja odwiedziła
m.in. Uniwersytet w Oulu,
Szkołę Zawodową i laboratoria
ELME w Nivala oraz Uni-
wersytet Nauk Stosowanych
CENTRIA Oddział w Ylivie-
sce, a także Szkołę Zawodową
w tej miejscowości.

Jakie nauki wynieśli wiel-
kopolscy samorządowcy z fiń-
skiego rekonesansu?

Z relacji uczestników wy-
jazdu wynika, że Finowie, mó-
wiąc o sukcesie ich systemu
edukacji, zwracali uwagę na

znaczenie współpracy insty-
tucji publicznych, szkół i przed-
siębiorców (ci ostatni nie tyl-
ko wskazują zapotrzebowa-
nie na konkretnych specjali-
stów, ale też oferują praktyki
i wyposażenie szkół w sprzęt
do nauki zawodu). Aby umoż-
liwić sprawne działanie ta-
kiego partnerstwa, podmioty
te zrzeszają się w specjalne fe-
deracje. Dzięki temu oferta
placówek edukacyjnych może
być dobrze dostosowana do
potrzeb rynkowych, struktury
i kondycji społeczeństwa oraz
zasobów naturalnych.

– Co ważne, Finowie pod-
kreślali, że ich sukces jest kon-
sekwencją prowadzenia dzia-
łań metodą „małych kroków”
a nie gwałtownej rewolucji
– zapamiętali Wielkopolanie
biorący udział w wizycie. ABO

Jak edukują Finowie?

Radni i urzędnicy chcieli osobiście przekonać się, na czym polega fenomen fińskiej edukacji.
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O współpracy dotyczącej
transportu kolejowego
rozmawiali 23 lipca w Po-
znaniu wicemarszałek
Wojciech Jankowiak i am-
basador Czech Jan Sech-
ter.

Ambasadorowi towarzyszył
Leoš Novotny – prezes LEO
Express, czeskiego przewoź-
nika kolejowego. Goście
przedstawili działania spółki
w kontekście jej planów wej-
ścia na polski rynek usług ko-
lejowych z ofertą dla przewo-
zów osobowych. Czeski prze-
woźnik czeka obecnie na zgo-
dę umożliwiającą przewozy
pasażerów na kilku trasach
krajowych.

Prezes Novotny zaprezen-
tował także zarys oferty
współpracy LEO Express
i Kolei Wielkopolskich, do-
tyczącej wspólnej realizacji
przewozów i sprzedaży bile-
tów.

Wojciech Jankowiak pod-
kreślił, iż strategia rozwoju
Kolei Wielkopolskich nie za-
kłada włączenia się do tak
szerokiej współpracy, która
wymagałaby dodatkowej de-
baty nad zmianą polityki
transportowej w regionie
i osiągnięcia porozumienia
z PKP.

Obecnie pilniejsza jest mię-
dzy innymi modernizacja ta-
boru, zakup nowych maszyn,
modernizacja linii kolejowych
i zwiększenie do 50 proc.
udziału w rynku połączeń re-
gionalnych. RAK

Kolej po czesku

Sprawy dotyczące między
innymi transportu oraz
kwestii obywatelstwa eu-
ropejskiego były tematami
lipcowych prac wyjazdo-
wych posiedzeń komisji
Komitetu Regionów, w któ-
rych wzięli udział przed-
stawiciele władz Wielko-
polski.

W dniach 8-9 lipca we wło-
skim Bolzano odbyło się po-
siedzenie Komisji Obywatel-
stwa, Sprawowania Rządów,
Spraw Instytucjonalnych
i Zewnętrznych (CIVEX). Roz-
mawiano tam m.in. o kwe-
stiach granic, migracji i oby-
watelstwa UE. Posiedzeniu
towarzyszyło seminarium
„Wielopoziomowe sprawowa-
nie rządów w praktyce na
szczeblu lokalnym i regional-
nym – zdecentralizowane
strategie polityczne w euro-
pejskim roku obywateli”.
W obradach tych uczestniczył
marszałek Marek Woźniak.

Z kolei przewodniczący sej-
miku Lech Dymarski wziął
udział w pracach Komisji Po-
lityki Spójności Terytorialnej
(COTER). Jej wyjazdowe po-

siedzenie odbyło się w dniach
11-12 lipca we francuskiej
Dunkierce, na zaproszenie
mera miasta Michela Dele-
barre. Komisja przyjęła opinie
dotyczące czwartego pakietu
kolejowego, partnerstwa ob-
szarów miejskich i wiejskich,
polityki portowej, racjonali-
zacji wydatków w ramach no-
wej perspektywy finansowej
2014-2020. Obradom towa-
rzyszyła konferencja „Wkład
portów europejskich w reali-
zację strategii Europa 2020”.

Komitet Regionów istnieje
od 1994 roku. Jest organem
doradczym Komisji Europej-
skiej, Rady UE oraz Parla-
mentu Europejskiego. W skład
KR wchodzi kilkuset człon-
ków i tyluż zastępców z 28 kra-
jów Unii Europejskiej – to
przedstawiciele władz lokal-
nych i regionalnych z tych
państw. Przewodniczącym pol-
skiej delegacji, liczącej 21
członków i 21 zastępców, jest
marszałek Marek Woźniak.
Członkowie KR spotykają się
pięć razy w roku na sesjach ple-
narnych oraz pracują w sześ-
ciu stałych komisjach. ABO

Wyjazdowe prace
Komitetu RegionówPrzedstawiciele 15 wiel-

kopolskich firm wzięli
udział w kolejnej zagra-
nicznej misji zorganizo-
wanej przez samorząd wo-
jewództwa w ramach pro-
gramu promocji regional-
nej gospodarki.

Tym razem celem wyjazdu,
w dniach 8-12 lipca, była Bia-
łoruś. Program wizyty obejmo-
wał spotkania z polskimi dy-
plomatami, instytucjami oto-
czenia biznesu oraz potencjal-
nymi białoruskimi partnera-
mi – przedstawicielami firm
wyselekcjonowanych pod ką-
tem działalności i zainteresowań
wielkopolskich przedsiębiorców.

Białoruś w opinii uczestni-
ków misji stanowi atrakcyjny
rynek dla polskich produk-
tów. Świadczy o tym również
dodatni bilans Polski w handlu
z tym krajem oraz działal-
ność firm z polskim kapitałem
w specjalnych strefach ekono-
micznych. Atutem jest pozo-
stawanie Białorusi w unii cel-
nej z Rosją i Kazachstanem.
Z drugiej strony handel z tym
obszarem jest obarczony ry-
zykiem wynikającym z polity-
ki celnej czy różnego rodzaju
innych ograniczeń. ABO

Przedsiębiorcy
na Białorusi

Żupania vukovarsko-sri-
jemska stała się kolej-
nym regionem, z któ-

rym województwo wielkopol-
skie ma sformalizowaną
współpracę. Dokument został
podpisany przez marszałka
Marka Woźniaka i żupana
Božo Galicia podczas zorga-
nizowanego przez Związek
Województw RP II Forum Re-
gionów Polski i Chorwacji,
które odbyło się w dniach 14-
-16 lipca w Kołobrzegu.

– To żupania, z którą łączy
nas wiele podobieństw. Jest
obszarem z długoletnią tra-
dycją rolniczą, położonym na
przecięciu ważnych szlaków
komunikacyjnych, można też
dostrzec pewną wspólnotę
dramatycznych wydarzeń hi-
storycznych – mówił podczas
lutowej wizyty chorwackich
gości w Poznaniu marszałek
Marek Woźniak. Dla Chor-
watów, od kilku tygodni no-
wych członków UE, istotne są

też wielkopolskie doświad-
czenia związane z dobrym
wykorzystaniem unijnej ak-
cesji.

Podczas kołobrzeskiego fo-
rum ambasador Republiki
Chorwacji w RP Ivan Del Ve-
chio, który w tym roku kończy
4,5-letnią misję dyploma-
tyczną w Polsce, otrzymał
z rąk marszałka odznakę
honorową „Za zasługi dla
województwa wielkopolskie-
go”. ABO

Nowy partner
Wielkopolska zawarła porozumienie z Chorwatami.

Porozumienie podpisali marszałek Marek Woźniak i żupan Božo Galić.
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Po paśmie sukcesów – uda-
nych inwestycjach, rozwo-
ju siatki połączeń, syste-
matycznym wzroście liczby
podróżnych – dla poznań-
skiego lotniska przyszedł
gorszy okres.

Rok 2012 był dla Ławicy re-
kordowy. Obsłużyła niemal
1,6 mln pasażerów, najwięcej
w swojej historii. Spółka
– w której Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze”
ma 39 proc. udziałów, miasto
Poznań 37 proc., a wojewódz-
two wielkopolskie 24 proc.
– zakończyła rok zyskiem
w wysokości prawie 2 mln zł.

Teraz jednak statystyki są
nieubłagane. W I półroczu
2013 odprawiono na lotnisku
aż o 21,56 proc. osób mniej niż
przed rokiem. Nawet jeśli po-
minąć pasażerów, którzy po-
dróżowali w związku z Euro
2012 i korzystając z samolo-
tów w barwach „wydmuszki”,
jaką okazało się OLT Express,
to i tak mamy realny spadek
o 12,09 proc.

Nic dziwnego, skoro, spo-
śród 33 lotnisk, z którymi Ła-
wica miała regularne połą-
czenia w lipcu 2012 roku, dziś
w rozkładzie lotów nie znaj-
dziemy już Bolonii, Cork, Do-
rtmundu, Madrytu, Oslo Gar-
dermoen, Rzymu Fiumicino
(obsługiwanych przez linie ni-
skokosztowe) oraz będących
wtedy w ofercie OLT krajo-
wych destynacji: Gdańska,
Katowic, Krakowa i Rzeszowa.
„W zamian” wskoczyły tylko
trzy nowości: Bergen, Du-
brownik, East Midlands.

Nad spółką wiszą wciąż
ewentualne wydatki związane
z roszczeniami mieszkańców

strefy ograniczonego użytko-
wania wokół lotniska. Około
setki z nich przystąpiło do
procedury koncyliacyjnej za-
proponowanej przez zarząd
portu. Nie wiadomo ilu z po-
zostałych zdecyduje się pójść
z roszczeniami do sądu (mają
na to czas do stycznia) i uzyska
korzystne dla siebie wyroki.

Tym, z czego pozostaje się
cieszyć i co daje nadzieję na
przyszłość, są inwestycje in-
frastrukturalne. Już na Euro
2012 wybudowano drogę ko-
łowania i dodatkowe miejsca
postojowe dla samolotów oraz
dobudowano nową część ter-
minalu pasażerskiego. Obec-
nie trwają ostatnie prace mo-
dernizacyjne w starej części
budynku, których efektem bę-
dzie osiągnięcie docelowej
funkcjonalności całego termi-
nalu. Już teraz pasażerowie
korzystają z nowych hal odlo-
tów i przylotów, stanowisk
odprawy i kontroli bezpie-
czeństwa oraz z największej
wśród polskich lotnisk regio-
nalnych handlowej strefy bez-
cłowej. Zmienia się też oto-
czenie lotniska. Powstały
nowe parkingi, wybudowane
będą stacja paliw BP, restau-
racja KFC i hotel jednej ze
znanych sieci.

Zarówno władze lotniska,
jak i jego właściciele wierzą,
że wszystkie te inwestycje
(pozwalające na obsługę na-
wet ponad 3 mln pasażerów
rocznie) nie pójdą na marne
i wraz z ożywieniem gospo-
darczym wróci oczekiwany
według różnych analiz gwał-
towny wzrost liczby pasaże-
rów korzystających z usług
Ławicy. ABO

Było rekordowo,
teraz mamy dołek

– Ilu pasażerów rocznie,
dzięki kończonym właśnie
wielkim inwestycjom, bę-
dzie mogła obsłużyć Ławica?
– Według naszego planu, do
roku 2034 będzie to ponad 3,5
mln, z tym że do roku 2020
przepustowość powinna wro-
snąć do niespełna 3 mln.
– A ilu będzie pasażerów
w roku obecnym?
– Spodziewamy się poziomu
1,4 mln.
– Z moich wyliczeń wynika,
że jeżeli utrzyma się ten-
dencja spadkowa z pierw-
szego półrocza, to nie bę-
dzie nawet 1,3 mln…
– Liczymy, że rynek czarterów
i połączenia, które pojawią się
pod koniec roku, poprawią sy-
tuację i ten spadek w porów-
naniu z rokiem ubiegłym nie
będzie większy niż 200 tysięcy.
– Czy, wobec tych nawet 1,4
mln pasażerów, rozbudowa
lotniska do przepustowości
3,5 mln nie była przesadzo-
na?
– Absolutnie nie! Polska jest
młodym, rozwijającym się ryn-
kiem lotniczym. U nas na
dwóch statystycznych miesz-
kańców przypada jedna podróż
lotnicza w roku, a w Europie
– każdy obywatel lata średnio
dwa razy w roku. Wszelkie
prognozy wskazują, że w naj-
bliższych latach ruch lotniczy
w Polsce będzie wzrastał,
w ciągu dwudziestu lat – nawet
trzykrotnie. My musimy być
przygotowani na ten rozwój.
– Mamy piękny, większy ter-
minal, rozbudowane płyty
postojowe dla samolotów

Wielkopolan apetyt
Z Mariuszem Wiatrowskim, prezesem zarządu Portu Lotniczego

– utrzymanie tej infrastruk-
tury kosztuje! Czy nie nale-
żało zaplanować stopnio-
wego powiększania portu
lotniczego?
– Nie. Małych portów nie da
się rozbudowywać inaczej.
Przypomnę, że gdy w roku
2001 powstawał obecnie roz-
budowywany terminal, miał
przepustowość pięciokrotnie
większą od występującego
wówczas ruchu! Tego typu in-
westycja, gdy jest dofinanso-
wana ze środków unijnych,
musi mieć przynajmniej 15-
-20-letni horyzont czasowy, bo
tego wymaga UE, by spraw-
dzić realność zapotrzebowania
na taką rozbudowę. No i nie
zapominajmy o tym walorze,
że teraz to wsparcie unijne
było do wzięcia, a najprawdo-

podobniej w latach
2014-2020 na rozwój
polskich lotnisk nie
będzie żadnego dofi-
nansowania z UE.
– Spadek liczby
pasażerów Ławi-
cy w I półroczu
2013 aż o 21,5

proc. to katastrofa czy kon-
trolowane obniżenie lotów?
– Kontrolowane w tym sensie,
że znamy przyczyny tego zja-
wiska.
– Było wiadomo, że w tym
roku nie będzie pasażerów
związanych z Euro 2012
i tych, którzy przez kilka
miesięcy latali OLT Express.
– Tak, aczkolwiek, podobnie
jak inne polskie porty lotnicze,
nie zakładaliśmy tak dużego
spadku. Liczyliśmy, że ruch po
OLT będzie przejmowany
przez LOT i Eurolot. Tak się
nie stało, a okazało się, że jest
jeszcze gorzej, bo ci przewoź-
nicy zrezygnowali z niektórych
połączeń. Wpływ na to miała
zła sytuacja ekonomiczna
LOT-u. Dodatkowo ci dwaj
przewoźnicy podają argument,
że latanie do Poznania jest
nieopłacalne, bo opierają się
na wynikach z okresu, gdy
walczyli o pasażerów z OLT.
Oczywiście, z Poznania do
polskich miast jest stosunko-
wo blisko i nie możemy wy-
magać od linii lotniczych, by
utrzymywały nierentowne dla

nich połączenia. Z drugiej jed-
nak strony widać wyraźnie, że
w opuszczone miejsca wchodzi
konkurencja – SAS ze swoimi
połączeniami przez Kopenha-
gę czy Lufthansa z lotami do
Frankfurtu.
– Mamy też wyraźny spadek
w liczbie pasażerów połą-
czeń czarterowych. Ludzie
się wystraszyli bankructw
biur podróży?
– To sytuacja zupełnie nieza-
leżna od portu lotniczego, bo
tu ofertę kształtuje zapotrze-
bowanie rynku turystycznego.
Jakiś wpływ na obecną sytu-
ację ma uświadomienie sobie
przez ludzi ryzyka związane-
go z upadkiem biura podróży.
Dodatkowo te bankructwa
spowodowały, że mamy na
rynku mniej najtańszych ofert.
Pocieszające jest to, że mimo
tych spadków w ruchu czar-
terowym utrzymujemy nadal
wysoką, trzecią pozycję wśród
polskich lotnisk.
– A co z połączeniami tanich
przewoźników?
– W tym segmencie mamy
procentowo najmniejszy spa-
dek, ale paradoks polega na
tym, że ten rodzaj połączeń bu-
dzi największe zainteresowa-
nie mediów, a liczba dostęp-
nych kierunków lowcostowych
stanowi ulubiony przedmiot
porównań z innymi lotniska-
mi.
– Bo możliwość stosunkowo
taniego latania najbardziej
interesuje prze-
ciętnego Kowal-
skiego…
– Musimy sobie
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Dokąd z Ławicy?
POŁĄCZENIA REGULARNE

oferowane przez tanie linie lotnicze oferowane przez linie tradycyjne

W sezonie letnim 2013 w ofercie biur podróży jest też 29 kierunków czarterowych. Z Ławicy można polecieć do Bułgarii,
Chorwacji, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Maroka, Portugalii, Turcji.

Barcelona, Bergen, Bristol, Burgas, Doncaster/Sheffield,
Dublin, East Midlands, Edynburg, Liverpool, Londyn Luton,
Londyn Stansted, Mediolan Bergamo, Oslo Rygge, Oslo Torp,
Palma de Mallorca, Paryż Beauvais, Rzym Ciampino,
Sztokholm Skavsta

Dubrownik, Duesseldorf, Frankfurt, Kopenhaga,
Monachium, Warszawa, Zadar
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na latanie
Poznań-Ławica, rozmawia Artur Boiński

uświadamiać, że choć ta ofer-
ta z Ławicy jest niezła, to
nigdy nie zakładaliśmy, iż Po-
znań będzie lotniskiem głów-
nie niskokosztowym. Ten ro-
dzaj lotów stanowi około 50
procent w całości naszego ru-
chu. Są lotniska, gdzie to jest
60 procent, bo one opierają
swoją strategię na tego typu
połączeniach.
– Nie che pan chyba powie-
dzieć, że my tu, w Poznaniu
stawiamy na połączenia dla
biznesu, a tanie linie nas nie
interesują?!
– Nie, my stawiamy na dy-
wersyfikację, dostosowując
nasz model do oczekiwań i li-
czebności poszczególnych
grup klientów. Pamiętajmy
choćby o tym, że Poznań nig-
dy nie generował takiego ru-
chu pasażerów migracyjnych,
jak choćby Katowice czy Wro-
cław, gdzie jest większe bez-
robocie.
– Jeśli o porównaniach
mowa… Satysfakcjonuje
pana szósta pozycja Ławicy
wśród polskich lotnisk?
– Patrząc na pozycję rynkową
w długim czasie, to naprawdę
nie chodzi o to, czy my bę-
dziemy trochę lepsi, czy trochę
gorsi od Wrocławia. Ważne
jest to, czy Ławica ma ofertę
satysfakcjonującą Wielkopo-
lan.
– Nie wierzę, że nie patrzy
pan na te tabelki, gdy przy-
chodzą dane z poszczegól-
nych lotnisk za kolejne mie-
siące!
– To jest o tyle interesujące, że
daje dodatkowy materiał ana-

lityczny, mówi trochę o po-
tencjale, o tym, w jaki sposób
rozwija się konkurencja.
I wtedy my też stawiamy so-
bie pytanie, czy jesteśmy
w stanie konkurować na da-
nych kierunkach. Ale – nie za
wszelką cenę! Trzeba pamię-
tać, że to jest twardy biznes
i jeśli linii lotniczej jakiś kie-
runek się nie sprzedaje, to ona
go wycina. I tak tani prze-
woźnicy zrobili u nas przed
ostatnim sezonem zimowym
– przecież nie dlatego, żeby

nam czy poznaniakom zrobić
na złość. I też nie dlatego, że
– a taki argument się pojawiał
– Ławica okazała się dla nich

za droga. Ryanair podjął taką
decyzję, że na zimę zawiesza
pewne połączenia i nawet
z nami o tym nie rozmawiał,
tylko poinformował krótko
przed faktem.
– Rzeszów czy Bydgoszcz
„kupują” sobie połączenia
Ryanaira, płacąc mu „za pro-
mocję”. Obecnie większość
udziałów w Ławicy mają sa-
morządy miasta i woje-
wództwa. Pan chciałby, żeby
marszałek czy prezydent do-
płacali tanim liniom za
otwieranie kolejnych połą-
czeń?
– Ja nie odpowiadam za poli-
tykę promocyjną miasta i wo-

jewództwa. Myślę, że ona jest
prowadzona w sposób odpo-
wiedni do możliwości i po-
trzeb…
– Pytam o to, czy to w ogó-
le dobry sposób na rozwój
lotniska?
– To decyzja samorządów. My
przedstawiamy argumenty
świadczące o tym, że wspie-
ranie połączeń lotniczych jest
bardzo dobrą formą promocji
regionu i miasta. Uznajemy
jednak argumenty, że samo-
rządy mają inne potrzeby pro-
mocyjne, zaś Ławica ma dobrą
renomę, a jej zarząd poradzi
sobie bez tej pomocy. I sobie
radzimy, na przestrzeni lat

systematycznie zwiększając
udział w ruchu lotniczym.
– W maju zarząd Ławicy zo-
stał powołany na kolejną,
trzyletnią kadencję. Czy wie-
le zabiegów wymagało prze-
konanie właścicieli portu,
że zarząd w tym składzie do-
brze funkcjonuje i powinien
nadal kierować lotniskiem?
– Tak, bardzo wiele zabiegów
– w moim przypadku siedem
dotychczasowych lat, a w przy-
padku wiceprezesa Grzego-
rza Bykowskiego cztery lata
ciężkiej i owocnej pracy…
W tym przygotowania i zre-
alizowania, dzięki świetnemu
zespołowi – bez opóźnień, co

nas z pewnością wyróżnia!
– inwestycji związanych
z Euro 2012. Cieszę się, że
mamy zaufanie wspólników.
– A jakie macie plany na naj-
bliższą przyszłość, by utrzy-
mać to zaufanie?
– Naszą ambicją jest odbudo-
wanie w nadchodzących se-
zonach – najpierw zimowym,
a potem wiosenno-letnim
– siatki regularnych połączeń
międzynarodowych na pozio-
mie z najlepszego okresu roku
2012. Myślę tu o liczbie de-
stynacji i poziomie ruchu pa-
sażerskiego.
– Połączeń z jakimi miej-
scami najbardziej nam bra-
kuje?
– Jeśli chodzi o przewoźników
tradycyjnych, najczęściej wy-
mieniane są Amsterdam,
Bruksela i Paryż. Dorzucam
jeszcze Wiedeń, jako alterna-
tywę w przypadku zmniejsze-
nia przez przewoźników licz-
by połączeń z Monachium.
W segmencie lotów lowcosto-
wych brakuje nam Madrytu,
co wynika jednak z polityki ta-
nich linii lotniczych. Oczywi-
ście, oczekiwane są też inne
kierunki południowe.
– Gdyby trafiła się złota ryb-
ka, chcąca spełnić jedno
życzenie dla Ławicy, o co by
pan poprosił?
– O jak najlepszy rozwój go-
spodarczy naszego kraju, żeby
wzrost zamożności społeczeń-
stwa przekładał się na większy
apetyt na latanie. Bo tylko
wtedy to, co my tutaj, na lot-
nisku robimy, będzie mogło
w pełni służyć Wielkopolanom.

Nie chodzi o to, czy my będziemy
trochę lepsi, czy trochę gorsi od
Wrocławia. Ważne, czy Ławica ma

ofertę satysfakcjonującą Wielkopolan.

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa:
– Oczywiście, spadająca liczba pasażerów i operacji lotniczych
na Ławicy na pewno martwi i jest przedmiotem troski współ-
właścicieli, w tym samorządu województwa. Analizujemy tę sy-
tuację, rozmawiamy z zarządem spółki.
Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Wielkopolan, by regionalny
port lotniczy dysponował jak największą liczbą połączeń. Ich
wzrost lub spadek nie jest jednak wyłącznie sprawą takiego
czy innego zarządzania lotniskiem. Ruch lotniczy jest uzależ-
niony także od wielu czynników o charakterze globalnym, od
kondycji i decyzji podejmowanych przez poszczególnych prze-
woźników. To, czy powołamy taki, czy inny zarząd lotniska, nie
musi mieć bezpośredniego wpływu na liczbę połączeń lotni-
czych. Natomiast ocena zarządu Ławicy przez współwłaścicieli
w kontekście inwestycji przygotowanych na Euro 2012 jest
z pewnością wysoka.
Działania zarządu lotniska sprowadzają się głównie do dbania
o odpowiedni poziom infrastruktury – i pod tym względem Ła-
wica jest w krajowej czołówce. W sferze ekonomicznej możli-
wości oddziaływania na przewoźników są ograniczone. Można
próbować obniżać ceny usług lotniskowych, ale trzeba uważać,
bo zejście do zbyt niskiego poziomu może oznaczać, że spół-
ka zacznie przynosić straty i trzeba będzie dopłacać do tego
interesu. Kolejna kwestia to potencjał ruchu pasażerskiego ge-
nerowany przez region. Wszelkie analizy, w tym zapisy strate-
gii rozwoju naszego województwa, wskazują, że zapotrzebowanie
na loty będzie w Wielkopolsce wzrastać. Rzeczywistość po-
twierdzi lub też zweryfikuje te prognozy. Musimy też nauczyć
się żyć nieco w cieniu wielkiego lotniska berlińskiego, znajdu-
jąc odpowiednie nisze na rynku.
Wierzę jednak, że potencjał Wielkopolski spowoduje zwiększanie
zapotrzebowania na loty, co zostanie dostrzeżone przez prze-
woźników, którzy uznają, że z tak stabilnie rozwijającego się re-
gionu opłaca im się latać.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podczas uroczystości
otwarcia rozbudowanych przed Euro 2012 płyt postojowych
i nowej drogi kołowania na Ławicy.
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Dostrzegą nasz potencjał

Po przeprowadzonych inwestycjach pasażerowie już korzystają z nowej hali check-in. Pierwszeństwo dla połączeń biznesowych, niskokosztowych czy czarterowych?
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Spacerując uroczym, za-
bytkowym śródmieściem
dzisiejszego Kalisza, na

ogół nie jesteśmy świadomi, że
większość mijanych budyn-
ków w obecnej postaci (łącznie
z Ratuszem) powstała dopie-
ro w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. W przyszłym
roku będziemy obchodzić do-
kładnie sto lat od tragicznych
wydarzeń, które zburzyły nie
tylko spokojny Kalisz, ale
i wstrząsnęły świadomością
ludności cywilnej Królestwa
Polskiego. Okazało się, że
wojna to nie tylko żołnierska
sprawa: im dalej w czasie, tym
cięższy jest los także ludności
cywilnej.

Kalisz w 1914 roku był spo-
kojnym, prawie 70-tysięcz-
nym miastem, stolicą pogra-
nicznej guberni o specyficznej
atmosferze i uroku, znakomi-
cie oddanych w powieści Ma-
rii Dąbrowskiej „Noce i dnie”
– jako Kaliniec. Życie toczyło
się tam bez większych zabu-
rzeń czy konfliktów narodo-
wościowych. Jednak pod ko-
niec czerwca 1914 roku wy-
czuwalny był niepokój zwią-
zany z przekonaniem o zbli-
żającym się konflikcie zbroj-
nym. Władze rosyjskie uzna-
ły, że utrzymywanie admini-
stracji i oddziałów wojska
w bezpośrednim sąsiedztwie
granicy jest niecelowe – zatem
w ciągu dwóch dni Kalisz
opuścili urzędnicy i żołnierze
carscy. Wycofujące się wojsko
wysadziło jeden z mostów,
podpaliło dworzec kolejowy
i niektóre magazyny. Nastała
sytuacja podobna do tej
w Poznaniu we wrześniu 1939
roku. W Kaliszu zaś władzę
przejął prezydent Bronisław
Bukowiński, mający do
dyspozycji Komitet Obywa-
telski i Straż Obywatelską.
Z godziny na godzinę oczeki-
wano nieuchronnego wkro-
czenia wojsk niemieckich.

Najpierw, 2 sierpnia 1914
roku, około południa nad mia-
stem pojawił się rozpoznawczy
samolot niemiecki, a wkrótce
potem do Kalisza wkroczyły
patrole niemieckie na rowe-
rach i ułani, budząc wielkie
zaciekawienie ludności mia-
sta. Większe siły weszły do-
piero kolejnej nocy: był to II
batalion 155. pułku piechoty
z pobliskiego Ostrowa Wiel-
kopolskiego, dowodzony przez
majora Hermanna Preuskera.
Ta informacja jest akurat bar-
dzo ważna, jako że większość
autorów relacjonujących wy-
darzenia w Kaliszu z sierpnia
1914 roku stara się różnie in-
terpretować miejsce stacjo-
nowania oddziału, często okre-
ślając je jako Ostrowo, miej-

Spacyfikowane miasto
Jak 99 lat temu niemieckie wojsko brutalnie obeszło się z przygranicznym Kaliszem.

Kalisz – na archiwalnych pocztówkach z lat 1914-1915 i współcześnie.
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scowość w Prusach Wschod-
nich, a nawet jako Ostra-
wę(!). Trudno zapewne pogo-
dzić się z takim zachowaniem
sąsiadów zza miedzy; mimo
przemieszania poborowych
i rezerwistów w armii nie-
mieckiej, mogło się jednak
zdarzyć, że w haniebnej akcji
uczestniczyli rodacy z dru-
giego brzegu Prosny... Los bo-
wiem sprawił, że 155. pułk
piechoty w czasach pokoju
stacjonował w Ostrowie Wlkp.
i w Pleszewie.

Ponad ośmiuset żołnierzy
zostało zakwaterowanych
w większych budynkach
w mieście i w koszarach ka-
walerii rosyjskiej przy No-
wym Świecie. Sam Preusker
zajął trzy pokoje w Hotelu Eu-
ropejskim. Potem do piechoty
dołączyły pododdziały broni
maszynowej i pół szwadronu
ułanów. Ludność Kalisza przy-
jęła gości z życzliwym zainte-
resowaniem i bez lęku, przy-

glądano się obcym mundu-
rom, broni i wyposażeniu, ści-
śle też przestrzegano zarzą-
dzeń pruskiego dowódcy. Nic
nie zapowiadało nadciągającej
tragedii, dramatu dni 3-22
sierpnia 1914 roku.

Zmiana sytuacji nastąpiła
w nocy z 3 na 4 sierpnia, gdy
w ciemności doszło do omył-
kowej wymiany ognia pomię-
dzy patrolami, a potem od-
działami niemieckimi. Wyda-
rzenie to, nie do pomyślenia
w sprawnie dowodzonej armii,
mogłoby się bardzo źle skoń-
czyć dla mjr. Preuskera. Je-
dynym wyjściem zatem było
przerzucenie winy na miesz-
kańców miasta i oskarżenie
ich o strzelanie do niemiec-
kich żołnierzy. Niemiecki do-
wódca 4 sierpnia wydał więc
w tym duchu odezwę do kali-
szan, zarządził wyznaczenie
zakładników i kontrybucji
w wysokości 50 tysięcy rubli.
Miasto zastosowało się do

tych decyzji. Mimo to żołnie-
rze zaczęli terroryzować
mieszkańców, bić przypadko-
wych przechodniów, przepro-
wadzać bezprawne rewizje,
a w razie protestu czy próby
oporu – natychmiast roz-
strzeliwać. Po południu tego
dnia wojsko wycofało się
z miasta, zabierając zakład-
ników (wśród nich prezyden-
ta Kalisza) i zaczęło ostrzeli-
wanie z kartaczownic i broni
maszynowej. Przerażona lud-
ność zabrała się do pakowania
dobytku i do ucieczki, głównie
w stronę Konina i Turku. Po-
żar Kalińca i exodus ludności
miasta przejmująco opisała
potem Maria Dąbrowska.

W piątek 7 sierpnia od-
dział mjr. Preuskera został
wycofany z Kalisza i zastą-
piony dwoma batalionami
pułku z Saksonii, dowodzo-
nymi przez (nieznanego do
dziś z imienia) pułkownika
Hoffmanna. W wyniku za-

mieszania spowodowanego
przez spłoszonego konia, któ-
ry wpadł między żołnierzy
i został zastrzelony, w mieście
znów rozszalał się terror, woj-
sko strzelało do wszystkich,
którzy pojawili się w zasięgu
ognia. Przez dwa kolejne dni
miasto zostało poddane
ostrzałowi artyleryjskiemu
z otaczających wzgórz, a po-
tem rabunkowi i akcji podpa-
lania kolejnych budynków,
trwającej przez kilkanaście
następnych dni. Wkrótce
w ogniu stanęły całe ulice,
spalono Ratusz i teatr.
W gruzach legło niemal całe
śródmieście (około 450 bu-
dynków). W mieście pozosta-
ło zaledwie 7 tysięcy miesz-
kańców, około 250 straciło
życie. Straty i zniszczenia
obliczono później na ponad 33
miliony przedwojennych ru-
bli.

Wieść o tragedii Kalisza
rozeszła się szybko, budząc

oburzenie na inicjatorów pa-
cyfikacji miasta. Oczywiście
prasa niemiecka konse-
kwentnie broniła tezy o strze-
laniu ludności miasta do żoł-
nierzy Preuskera, ale nawet
w tym środowisku pojawiały
się głosy krytyczne i potępia-
jące. Śledztwo przeprowadzi-
li także Rosjanie, którzy nie
doszukali się winy mieszkań-
ców Kalisza. W 1919 roku
władze polskie przeprowa-
dziły własne śledztwo w tej
sprawie.

Należałoby oczekiwać, że
inicjator pacyfikacji, mjr
H. Preusker poniesie konse-
kwencje swego okrucieństwa.
Jednak było to niemożliwe.
Oficer ten, skierowany po-
tem na front zachodni, zmarł
w kwietniu 1918 roku w szpi-
talu polowym w Karlsruhe,
z powodu ran odniesionych
pod Saint Quentin. Konse-
kwencji nie ponieśli także
inni oficerowie niemieccy za-
angażowani w kaliskie wy-
darzenia 1914 roku.

Jaki był sens brutalnej pa-
cyfikacji spokojnego miasta,
zaraz na początku wojny?

W zasadzie jedynym w mia-
rę logicznym uzasadnieniem
kaliskich wydarzeń była pa-
niczna obawa żołnierzy pru-
skich przed wolnymi strzel-
cami, partyzantami (franc-ti-
reurs), oparta na doświad-
czeniach wojny francusko-
-pruskiej 1870 roku. Jednak
żadne dochodzenie nie wyka-
zało działalności takich grup
w Kaliszu w sierpniu 1914
roku. Natomiast szybko roze-
szły się w sprzedaży liczne
pocztówki przedstawiające
zniszczone miasto, wywołując
oburzenie na barbarzyństwo
niemieckie. Znamienne, że
początkowo władze okupacyj-
ne zakazywały ich rozpo-
wszechniania.

Każdy konflikt zbrojny wią-
że się z okrucieństwem i bez-
prawiem, ale w tym przypad-
ku nie było najmniejszego po-
wodu do takiego zachowania
wojsk niemieckich. Wykorzy-
stano pretekst do rozpętania
terroru. Była to zapowiedź
charakteru dopiero rozpoczy-
nającej się wojny, ostrzeżenie
na przyszłość pod adresem
ludności podbijanego terenu.
Do 1918 roku było już wiele
takich miast jak Kalisz,
zwłaszcza na froncie zachod-
nim, we Francji, zniszczo-
nych w wyniku strachu przed
„wolnymi strzelcami” i dla
zastraszenia miejscowej lud-
ności. Ćwierć wieku później
podobną motywację mieli lot-
nicy bombardujący bezbronny
Wieluń…

Marek Rezler
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Kierowcom z kategorią A, A1
i A2, ze stażem do 3 lat – z Po-
znania i Kalisza oraz powiatów
poznańskiego, kaliskiego, gnieź-
nieńskiego, jarocińskiego, kę-
pińskiego, krotoszyńskiego,
międzychodzkiego, nowotomy-
skiego, obornickiego, ostrow-
skiego, ostrzeszowskiego, ple-
szewskiego, szamotulskiego,
śremskiego, średzkiego i wrze-
sińskiego – Automobilklub Wiel-
kopolski, wraz z wojewódzkimi
ośrodkami ruchu drogowego 
z Kalisza oraz Poznania, pro-
ponuje szkolenie, mające na
celu podniesienie umiejętności
kierowania motocyklem.

Specjalnie przygotowana
oferta skierowana jest do osób,
które zdały egzamin na prawo
jazdy kat. A1 i A2 w WORD-ach
w Kaliszu i Poznaniu. Zajęcia, na
profesjonalnym torze wyścigo-
wym, prowadzone będą przez
instruktorów sportu motocy-
klowego oraz instruktorów tech-
niki jazdy.  

Tematami zajęć będą między
innymi: omówienie stroju, na-
uka przyspieszania i hamowa-
nia, prawidłowy tor jazdy, bez-
pieczne prowadzenie motocy-
kla na prostej i w łuku, zmiana
kierunku jazdy w łuku, stabil-
ność jazdy przy dużej prędko-
ści, pomoc medyczna. Po czę-
ści teoretycznej uczestnicy
przystąpią do zajęć praktycz-
nych.   

Jesteśmy przekonani, że
przedstawiona propozycja spo-
tka się z zainteresowaniem
młodych motocyklistów, i że
jest to zadanie wpisujące się 
w ONZ-owską Dekadę działań
na rzecz bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, której celem

jest zmniejszenie liczby zabitych 
i rannych w wypadkach drogo-
wych, oraz w narodowy program
poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Podniesienie umie-
jętności jazdy wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Z analizy przedstawionej przez
Komendę Główną Policji wyni-
ka, że młodzi kierowcy (w wie-
ku 18-24 lat) są sprawcami
22,6 proc. ogółu wypadków. 
W grupie motocyklistów wskaź-
nik ten wynosi aż 33,6 proc. 

Główne przyczyny powodo-
wania przez nich wypadków to:
niedostosowanie prędkości,
niezachowanie bezpiecznej od-
ległości między pojazdami, nie-
udzielenie pierwszeństwa prze-
jazdu, nieprawidłowe zachowa-
nie wobec pieszego, jazda po
niewłaściwej stronie drogi, nie-
prawidłowe omijanie i wymija-
nie. 

Przedstawiciel Krajowej Rady
BRD w przedstawionym w Sej-
mie raporcie stwierdził, że „to,
co dla samochodu kończy się
stłuczką lub niegroźnym wy-
padkiem, w przypadku moto-
cykla staje się poważnym wy-
padkiem drogowym”. 

Zwrócił także uwagę, że pie-
niędzy na poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym nie
można nazywać wydatkami.
„Inwestycje w bezpieczeństwo
na drogach to bowiem przed-
sięwzięcia, w których stopa
zwrotu per saldo w rozliczeniu
rocznym i wieloletnim wskazu-
je, że są to jedne z najlepiej ulo-
kowanych pieniędzy…”.

Więcej informacji o szkoleniu
wraz z terminem zajęć można
znaleźć się na stronie interne-
towej Automobilklubu Wielko-
polski: www.aw.poznan.pl.

PPiioottrr  MMoonnkkiieewwiicczz  AAWW

Oferta dla młodych
motocyklistów

Zanim będziemy tak jeździć na motocyklu, musimy się sporo
nauczyć. 
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Połowa lata za nami; nie-
którzy są już po urlopie,
inni dopiero planują wy-

jazdy. Wakacje, szczególnie
letnie, są wyczekiwanym okre-
sem odpoczynku od codzien-
nych obowiązków, połączonym
z długimi, nieraz męczącymi,
podróżami.

Planujemy wakacje, myśląc
przede wszystkim o wybraniu
miejsca pobytu, programu 
i atrakcji – co jest oczywiście
uzależnione od pieniędzy i ak-
ceptacji wszystkich uczestni-
ków wyprawy. Nie zawsze pa-
miętamy, że bardzo ważnym
elementem udanego urlopu
jest przygotowanie podróży,
nawet tej krajowej, na krótkim
odcinku. Właściwie wakacje
rozpoczynamy od momentu
wyjazdu z domu, dlatego też
warto przypomnieć sobie kilka
rad, które umożliwią nam re-
alizację wymarzonych planów
wakacyjnych: bezpieczną po-
dróż i spokojny pobyt w miej-
scach wypoczynkowych.

Przydatne w podróży

Pamiętaj, by przed wyjazdem
przygotować kilka najważniej-
szych dokumentów: 
� dowód osobisty i paszport,
jeśli jest potrzebny;
� kartę ubezpieczenia NFZ lub
dodatkowe ubezpieczenie,
szczególnie ważne, jeśli pla-
nujemy aktywny wypoczynek
za granicą;
� prawo jazdy: w niektórych
państwach, głównie poza Eu-
ropą, wymagane jest między-
narodowe prawo jazdy;
� dowód rejestracyjny – ko-
niecznie powinniśmy spraw-
dzić ważność badań technicz-
nych, a także dodatkowych
adnotacji;
� polisę obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności
cywilnej kierowcy (w niektórych
państwach wymagana jest Zie-
lona Karta lub ubezpieczenie
miejscowe);
� książkę gwarancyjną, jeśli
auto jest objęte gwarancją;
� kartę ASSISTANCE, jeśli za-
warto dodatkowe umowy 
– warto pamiętać o aktualnych
danych kontaktowych do po-
mocy technicznej;
� komplet dokumentów doty-
czących przyczepy, zgodnie 
z wymaganiami;
� dowody opłat za korzystanie

Wyjazdy i powroty z wakacji
Jak przygotować się do bezpiecznych letnich podróży?

z dróg, jeśli są wymagane (wi-
nietki, nalepki itp.).

Przygotuj auto

Zanim wyjedziesz w trasę, pa-
miętaj, by skontrolować swój
samochód.

Zalecany jest dodatkowy
przegląd techniczny układów
odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo. Warto w tym celu
skorzystać z pomocy diagnosty
lub mechanika w stacji obsłu-
gi pojazdu. Niektóre czynności
jesteśmy jednak w stanie wy-
konać sami, np. kontrolę ogu-
mienia, oświetlenia pojazdu
(warto przed wyjazdem za-
opatrzyć się w komplet zapa-
sowych żarówek), klimatyzacji,
płynów eksploatacyjnych (pa-
miętajmy o uzupełnieniu płynu
do spryskiwaczy). 

Należy sprawdzić obowiąz-
kowe wyposażenie pojazdu (trój-
kąt i gaśnica – aktualna legali-
zacja). Wyposażenie samocho-
du obejmuje także zaopatrzenie
kierującego w kamizelkę od-
blaskową, rękawice ochronne,
apteczkę, itp. wyposażenie nie-
zbędne podczas awarii, wypad-
ku (dodatkowo wymagane 
w niektórych państwach).

Bagażnik dachowy powinien
być zamontowany zgodnie 
z wymogami producenta sa-
mochodu (aby zabezpieczyć
przewożony ładunek). Gdy
przewozimy rowery na dachu,
pamiętajmy (zwłaszcza na wia-
duktach czy parkingach) o tym,
że nasze auto jest wyższe. 

Jeśli zamierzamy podróżo-
wać zespołem pojazdów, ko-
niecznie należy sprawdzić tech-
niczne i formalne przystoso-
wanie samochodu do ciągnię-
cia przyczepy. Trzeba porównać
dane w dowodach rejestracyj-
nych samochodu i przyczepy 
z wymogami prawa o ruchu dro-
gowym. Pamiętajmy, że tylko
przyczepa lekka nie wymaga do-
datkowej kategorii prawa jazdy.

Zaplanuj trasę

Każda podróż wymaga uwzględ-
nienia podstawowych elemen-
tów: długości trasy, czasu prze-
jazdu, okresów odpoczynku
(również dla pasażerów), kate-
gorii dróg, charakteru przejaz-
du (dojazd bezpośrednio na
miejsce bądź zwiedzanie atrak-
cji na trasie), liczby kierowców,
przejazdu nocą lub w dzień itp.
Planując wyjazd, pamiętajmy,
że nawigacja nie zawsze jest
dokładna (aktualna); może
przydać się też atlas samo-
chodowy. Warto też omijać 
– czasem zakorkowane w trak-
cie letnich remontów – cen-
trum miasta i tam, gdzie moż-
na, wybrać jazdę np. obwod-
nicą.

Przed wyjazdem należy usta-
lić podział zadań dla osób po-
dróżujących w samochodzie,
funkcję pilota – nawigatora
powierzyć pasażerowi, który
na bieżąco weryfikuje „pod-
powiedzi” nawigacji GPS, pod-
czas gdy kierowca bezpiecznie
prowadzi pojazd.

Wyjazd za granicę wymaga
uwzględnienia ewentualnych
kontroli granicznych, przepraw
promowych, przejazdów tune-
lami, zakupów paliwa. Wska-
zany jest nasłuch radiowy 
o utrudnieniach drogowych;
należy też sprawdzić, czy w da-
nym kraju istnieje możliwość
korzystania z CB.

Nieodzownym elementem
planowania i przygotowań do
podróży na drogach poza gra-
nicami Polski jest zapoznanie
się z przepisami prawa, nie tyl-
ko w zakresie ruchu drogowe-
go, ale też z wymogami for-
malnymi, zwyczajami miejsco-
wymi, możliwościami kontaktu
z polską placówką dyploma-
tyczną itp. Potrzebne infor-
macje można znaleźć w prze-
wodnikach turystycznych, na
stronach biur turystycznych 
i  placówek dyplomatycznych
poszczególnych państw.

***
Według danych z Komendy

Wojewódzkiej Policji w Pozna-
niu pierwsze trzy tygodnie lip-
ca w naszym regionie były
dużo bezpieczniejsze niż 
w analogicznym okresie ze-
szłego roku. W Wielkopolsce
doszło do 117 wypadków dro-
gowych (w 2012 – 169), w któ-
rych zginęło 8 osób (w 2012 
– 27), a 148 osób zostało ran-
nych (w 2012 – 227).

Oby ta tendencja utrzymała
się do końca wakacji i do koń-
ca roku.

WWoojjcciieecchh  GGłłuusszzaakk  SSMMMMPP
MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD

Tam, gdzie to możliwe, starajmy się omijać zatłoczone miasta.
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Na mapce prezentujemy
przedsięwzięcia podno-
szące jakość infra-

struktury drogowej, kolejowej,
lotniczej i transportu zbioro-
wego, realizowane w ramach
priorytetu drugiego „Infra-
struktura komunikacyjna”
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego.

Bezpieczniej na drogach

Na inwestycje drogowe zarząd
województwa wielkopolskiego
przeznaczył ponad 257 mln
euro z Brukseli. W konkur-
sach o dotację beneficjenci
zgłosili około 400 wniosków na
ponad 2 mld zł. Pieniądze,
łącznie 992 mln zł, przyznano
159 projektom.

Dzięki eurofunduszom zbu-
dowano ponad 60 km nowych
dróg, a 800 km zmodernizo-
wano. Mieszkańcy m.in. Śre-
mu, Piły, Murowanej Gośliny,
Czarnkowa, Międzychodu, Wą-
growca, Lubonia, Kostrzyna,
Kleczewa i Złotowa cieszą się
z budowy obwodnic, które
zmniejszają uciążliwości.

Inwestycje w budowę dróg
skracają czas podróży, zwięk-
szają komfort jazdy i bezpie-
czeństwo kierowców (szersze
drogi, lepsza nawierzchnia,
zainstalowane systemy ste-
rowania ruchem) oraz rowe-
rzystów (23 km nowych ście-
żek rowerowych). Ponadto
ekrany akustyczne obniżają
hałas, a chodniki i przejścia
dla pieszych z sygnalizacją 
– zapewniają bezpieczne po-
ruszanie się.

Szybka kolej i większe 
lotnisko

22 nowoczesne pociągi to
największy zakup inwestycyjny
w historii wielkopolskiego sa-
morządu. Pierwsze jedena-
ście elektrycznych niskopo-
dłogowych „elfów” już trafiło
do naszego regionu, a pozo-
stałe pojazdy będą dostar-
czane sukcesywnie do wiosny
2014 r. Wygodne, klimatyzo-
wane i bezpieczne pociągi
umożliwią szybką podróż na
kilku liniach kolejowych, m.in.
z Poznania do Kutna, Gniezna
i Zbąszynka. 

Doścignąć Europę w sieci i na drodze
Na inwestycje związane z transportem i rozwojem internetu dostaliśmy 537 mln euro z Brukseli.

Zakończyliśmy też pierwszy
etap – finansowanych z Unii
Europejskiej – remontów tras
kolejowych z Poznania do
Gołańczy i z Lubonia do
Wolsztyna. 

Na kolejowe inwestycje
wydamy łącznie ponad
740 mln zł, z czego 333
mln zł stanowi dotacja
UE. 

Pieniądze z krajowych 
i regionalnych progra-
mów unijnych po-

zwoliły też rozbudować port lot-
niczy Ławica w Poznaniu. Zmo-
dernizowano płytę postojową,
drogę startową i drogę koło-
wania, a także rozbudowano
terminal.

Tramwaje i autobusy

Dzięki dotacjom z Brukseli 
w stolicy Wielkopolski udało
się zrealizować kilka projektów
związanych z komunikacją
miejską. Największe z nich to
budowa linii tramwajowej 

z osiedla Lecha na Franowo
oraz przedłużenie trasy po-
znańskiej „Pestki” do Dworca
Zachodniego. Obie inwesty-
cje kosztowały 395 mln zł, 
w tym 155 mln zł stanowiły do-
tacje z WRPO.  

Przed Euro 2012 na ulicach
Poznania pojawiło się 100 no-
wych niskopodłogowych au-
tobusów dofinansowanych 
z UE, a dodatkowo  – z krajo-
wego programu Infrastruktura
i Środowisko – udało się za-
kupić 45 niskopodłogowych
tramwajów.

Pieniądze z Unii Euro-
pejskiej na rozwój

transportu publicznego trafiły
do 12 wielkopolskich miast. Z
możliwości dofinansowania
zakupu autobusów, oprócz
Poznania, skorzystały m.in.
Piła, Wągrowiec, Ostrów
Wlkp., Kalisz, Konin czy Lesz-
no. Dzięki realizacji 17 takich
projektów samorządy kupiły
łącznie 203 nowoczesne au-
tobusy. W większości to po-
jazdy ekologiczne i dostoso-
wane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Wartość
unijnych dotacji na ten cel wy-
niosła ponad 140 mln zł.

Rewolucja w sieci

Poznaniacy i mieszkańcy więk-
szych miast Wielkopolski mają
dostęp do szybkiego internetu
i już dziś mogą korzystać z jego
dobrodziejstw, ale w wielu miej-
scowościach nadal brakuje do-
brych łączy lub nawet jakiego-
kolwiek zasięgu. To powoduje
duże dysproporcje w poziomie
życia, w dostępie do wiedzy 
i dóbr kultury wśród miesz-
kańców z różnych rejonów wo-
jewództwa. 

Inwestycja w sieć szeroko-
pasmowego internetu o war-
tości 407 mln zł (w tym dofi-
nansowanie z UE w wysokości
283 mln zł) ma zapewnić po-
wszechny, szybki i bezpieczny
dostęp do usług elektronicz-
nych, zwłaszcza na terenach
peryferyjnych, zagrożonych
„wykluczeniem cyfrowym”.

Ponadto za 38 mln euro 
z działania 2.8 WRPO wybu-
dujemy nowoczesną sieć świa-
tłowodową na etapie tzw.
ostatniej mili (internet do
domu), która osiągnie prze-
pustowość przekraczającą 100
Mb/s. Takie wymogi pojawią
się w Europie dopiero za kil-
kanaście lat.

***
W grafice pominęliśmy dzia-

łania 2.7 Infrastruktura spo-
łeczeństwa informacyjnego
(pokazujemy tylko inwestycję 
w kartę PEKA w powiecie po-
znańskim) oraz 2.8 Zapew-
nienie dostępu do internetu
szerokopasmowego. Te przed-
sięwzięcia są bowiem realizo-
wane na terenie całego woje-
wództwa. 

PPiioottrr  RRaattaajjcczzaakk
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UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii  WWoojjee--
wwóóddzzttwwaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  ww  PPoo--
zznnaanniiuu  ooggłłoossiiłł  kkoonnkkuurrss  ddzziieennnnii--
kkaarrsskkii  ppnn..  „„ZZmmiieenniilliiśśmmyy  WWiieellkkoo--
ppoollsskkęę””..  ZZggłłoosszzeenniiaa  bbęęddąą  pprrzzyyjj--
mmoowwaannee  ddoo  3300  wwrrzzeeśśnniiaa  22001133  rr..  

Celem konkursu jest wyróż-
nienie materiałów dziennikar-
skich, które dotyczą Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Konkurs skie-

rowany jest do dziennikarzy ra-
diowych, prasowych, telewizyj-
nych i internetowych publikują-
cych swe materiały w mediach
wielkopolskich.

Warunkiem uczestnictwa jest
nadesłanie materiałów doty-
czących WRPO oraz formularza
zgłoszeniowego. Prace zgłoszo-
ne na konkurs powinny zostać
opublikowane lub wyemitowane

w okresie od 1 grudnia 2011
roku do 30 września 2013 roku.  

Dla laureatów przewidziano
nagrody pieniężne: za zajęcie
I miejsca 7000 zł, za II miejsce
– 5000 zł, a za III miejsce 
– 3000 zł. Regulamin konkursu
wraz z formularzem zgłoszenio-
wym znajduje się na www.wrpo.
wielkopolskie.pl – zakładka Kon-
kurs dziennikarski.            PPIITT

Dziennikarze, po nagrody!
NNaappiissaałłeeśś  lluubb  ppiisszzeesszz  pprraaccęę
mmaaggiisstteerrsskkąą  oo  ffuunndduusszzaacchh  eeuu--
rrooppeejjsskkiicchh??  ZZggłłoośś  sswwóójj  uuddzziiaałł
ww  kkoonnkkuurrssiiee!!  MMaasszz  sszzaannssęę  zzddoo--
bbyyćć  aattrraakkccyyjjnnee  nnaaggrrooddyy::  66000000
zzłł,,  44000000  zzłł,,  33000000  zzłł  oorraazz  ddwwaa
rraazzyy  ppoo  11000000  zzłł..

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogłosił
w październiku 2012 roku III
edycję konkursu na najlepszą

pracę magisterską o funduszach
europejskich w Wielkopolsce.
Mogą wziąć w nim udział autorzy
prac obronionych w okresie od 
1 września 2008 r. do 20 września
2013 r. Termin nadsyłania zgło-
szeń upływa 30 września 2013 r.

Dla laureatów przygotowano
atrakcyjne nagrody finanso-
we i dodatkowe upominki. Te-
matyka pracy powinna być po-

święcona funduszom europej-
skim i ich wpływom na rozwój
regionu, a przede wszystkim
Wielkopolskiemu Regionalne-
mu Programowi Operacyjnemu
na lata 2007-2013.

Szczegółowe warunki uczest-
nictwa oraz regulamin konkur-
su dostępne są na stronie in-
ternetowej www.wrpo.wielko-
polskie.pl.                         RRAAKK

Magisterka o WRPO

Wtrakcie kampanii infor-
macyjno-promocyjnej
„Wielkopolska OK!”,

poprzez rekreację i zabawę, in-
formowano o efektach wyko-
rzystania pieniędzy unijnych 
w regionie.

Celem akcji było przekazanie
mieszkańcom Wielkopolski pod-
stawowych informacji o realiza-
cji Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. „Wielko-
polska OK!” z założenia nie
miała być nudną formą przeka-
zu. Dla mieszkańców regionu
przygotowano wiele atrakcji,
konkursów i zabaw. Całość kam-
panii składała się z trzech głów-
nych elementów – parków kre-
acji, które odwiedziły pięć wiel-
kopolskich miast (Poznań, Wą-
growiec, Gniezno, Ostrów Wiel-
kopolski i Wrześnię – tutaj akcja
promująca fundusze UE trwa do
13 sierpnia), rowerowych Wiel-
kich Rajdów Po Okolicy oraz
Wakacyjnych Rejsów Po Okolicy.

Tylko w jednym rajdzie rowe-
rowym z poznańskiej Malty do
Dziewiczej Góry wzięło udział
ponad 130 rowerzystów. Jego
trasa (podobnie jak pozostałych
czterech rajdów) wiodła śladami
inwestycji unijnych związanych 
z WRPO. Czesław Wojtkowiak 
i Jan Woźny, by wziąć udział w raj-
dzie, przyjechali aż z Leszna. 

– Wprawdzie błądząc, przyje-
chałem około piętnastej do celu,
ale jechałem z Kościana, więc
myślę, że też się mam czym po-
chwalić – komentował Paweł
Matyja swój udział na stronie in-
ternetowej Radia Merkury.

W parkach kreacji najwięk-
szym zainteresowaniem cieszy-
ły się megapuzzle i wojowie 
z Pobiedzisk, którzy prezentowali
machiny oblężnicze. W Poznaniu
park odwiedziło 2650 osób, 
a w innych miejscowościach
było ich jeszcze więcej. 

Po ile te leżaki z literami?
Tysiące osób odwiedziło parki kreacji. W Wielkich Rajdach Po Okolicy uczestniczyły
setki rowerzystów. Dzieciom najbardziej podobały się megapuzzle i wojowie 
z Pobiedzisk. Najczęściej jednak pytano… ile kosztują leżaki? 

Przechodnie chętnie nawią-
zywali rozmowy (na miejscu
dyżury pełnili konsultanci Punk-
tów Informacyjnych Funduszy
Europejskich). Dominowało za-
skoczenie. Pojawiały się pyta-
nia: – Co to jest, z jakiej okazji?
Wielu przechodniów pytało… ile
kosztują leżaki z wypisanymi na
nich literami W, R, P lub O, na
których można było wypoczy-
wać. Leżaki nie były jednak na
sprzedaż, co nie znaczy, że nie

będą służyły mieszkańcom
Wielkopolski. Po zakończeniu
kampanii zostaną przekazane
samorządom, które wygrały
specjalnie zorganizowany kon-
kurs na www.facebook.com/
WRPO.WielkopolskaOK. 

Sporym zainteresowaniem
cieszyły się także pokazy przy-
gotowane przez policję i straż
pożarną.

Każdego dnia organizowano
liczne konkursy z nagrodami

(np. układanie megapuzzli na
czas czy konkursy wiedzy 
o WRPO). Chętnych nie brako-
wało także do konkursów prze-
prowadzonych na Facebooku
(np. konkurs fotograficzny).

Dla dziennikarzy lokalnych
mediów oraz ich czytelników,
słuchaczy i widzów zorganizo-
wano Wakacyjne Rejsy Po Oko-
licy, które odbywały się na od-
cinkach Wielkiej Pętli Wielko-
polski oraz Jeziorze Kórnickim.

W czasie rejsów stateczkami
wycieczkowymi była okazja do
uzyskania informacji dotyczą-
cych WRPO i wysłuchania opo-
wieści przewodników, którzy
przybliżali walory turystyczne 
i krajoznawcze wielkopolskich
szlaków wodnych.

Kampania informacyjno-pro-
mocyjna „Wielkopolska OK!”
była w całości finansowana
przez Unię Europejską w ra-
mach WRPO.       PPiioottrr  TTaallaaggaa

W parkach kreacji chętnie wykonywano pamiątkowe zdjęcia
na tle rysunków 3D.
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się Wielkie Rajdy Po
Okolicy. Na Dziewiczą Górę pojechało ponad 130 osób.
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Zespół Jaromi, grający bluesa z tekstami gwarowymi, umilał
czas na metach rowerowych rajdów. 
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W trakcie Wakacyjnych Rejsów Po Okolicy przewodnicy 
opowiadali o walorach turystycznych i krajoznawczych.
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sszzoomm  uunniijjnnyymm..  

W nagrodę 31 sierpnia 
w Ślesinie powstanie mia-
steczko funduszy europejskich
i odbędzie się wielki koncert 
z udziałem gwiazd, transmito-
wany w TVP 1. Wystąpią m.in.
Pectus, Andrzej Krzywy (De
Mono), Blue Cafe i Mezo. 

Na konkurs „Europa to my”
wpłynęło kilkaset zgłoszeń
miejsc, które zmieniły się dzię-
ki funduszom unijnym. Do ści-
słego finału weszło dziesięć
miejscowości, na które można
było głosować na stronie:
www.europatomy.pl. 

Zwycięska inwestycja – bu-
dowa przystani wodnej – roz-
poczęła się w 2008 r. i była re-
alizowana dzięki Wielkopol-
skiemu Regionalnemu Pro-
gramowi Operacyjnemu na lata
2007-2013. Wartość projektu
to ponad 3 mln zł, z czego pra-
wie 1,95 mln zł to dofinanso-
wanie z UE w działaniu 6.1 Tu-
rystyka.

Dziś Ślesin jest jednym 
z najciekawszych ośrodków
turystyki wodnej w Wielkopol-
sce, z najnowocześniejszą
przystanią na liczącym kilkaset
kilometrów szlaku wodnym
zwanym Wielką Pętlą Wielko-
polski.

Swoją miejscowość do kon-
kursu mógł zgłosić każdy. Śle-
siński projekt zarekomendował
Marek Rogowski, który w na-
grodę pojedzie w podróż ma-
rzeń wartą 20 tys. zł. Na zwy-
cięską inwestycję oddano 
24.815 głosów.                   DDTT

Europa to…
Ślesin
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Festiwal Dobrego Smaku
W dniach 15-18 sierpnia na
Starym Rynku w Poznaniu od-
będzie się Ogólnopolski Festi-
wal Dobrego Smaku. To już
siódma edycja imprezy, która
z roku na rok przyciąga coraz
więcej mieszkańców i tury-
stów poszukujących najwyż-
szej jakości tradycyjnych i eko-
logicznych produktów. Według
organizatorów wydarzenie na-
leży do największych przed-
sięwzięć związanych ze sztuką
kulinarną w Polsce. 

Podczas festiwalu zaplano-
wano m.in. pokazy kulinarne 
z udziałem szefów kuchni naj-
lepszych lokali gastronomicz-
nych oraz warsztaty dla naj-
młodszych, w trakcie których
dzieci poznają tajniki wypieku

chleba czy przygotują przy-
smaki z truskawek. Departa-
ment Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich będzie orga-
nizatorem stoiska, na którym
lokalne grupy działania zapre-
zentują ofertę kulinarną Wiel-
kopolski.

Dożynki Prezydenckie
W dniach 14-15 września od-
będą się Dożynki Prezydenckie
w Spale. Departament Pro-
gramów Rozwoju Obszarów
Wiejskich wspólnie z Lokalny-
mi Grupami Działania będzie
organizatorem stoiska regio-
nalnego dla twórców ludo-
wych, zespołów regionalnych
oraz osób prezentujących dzie-
dzictwo kulturowe regionu
Wielkopolski.

PROW – ekspres 

Mimo tej długości trasy,
jest jednak kilka od-
cinków, które są wy-

jątkowo ciekawe i malownicze,
a ich pokonanie kajakiem nie
zajmie więcej niż jeden lub dwa
dni. Należy do nich z pewno-
ścią liczący niemal 40 km od-
cinek na granicy powiatów słu-
peckiego, jarocińskiego i wrze-
sińskiego. Między Ratyniem 
a Orzechowem Warta przepły-
wa przez dwa parki krajobra-
zowe. W pobliżu usytuowa-
nych jest kilka cennych zabyt-
ków architektonicznych, które
znad tafli wody prezentują się
wyjątkowo korzystnie.

Potencjał tego miejsca do-
strzegli działacze trzech lokal-
nych grup działania. „Wspólna
Animacja Rozwoju Turystyki
Aktywnej – WARTA” to projekt
Unii Nadwarciańskiej, Za-
ścianka i Z Nami Warto. W jego
ramach w sześciu miejscowo-
ściach – Ratyniu, Lądzie, Spła-
wiu, Pogorzelicy, Czeszewie 
i Orzechowie – zbudowano po-
mosty, które od początku se-
zonu kajakowego aż do końca
października służą wszystkim
chętnym.

Wspólna animacja polega
też na tym, że od dwóch lat
każdy sezon rozpoczyna się 
i kończy spływem kajakowym,
organizowanym wspólnie przez
trzy lokalne grupy działania.

Cieszą się one coraz więk-
szym zainteresowaniem i mają
duże znaczenie promocyjne.
Przez cały rok z infrastruktury
korzystają natomiast kajakarze
– indywidualnie i w niewielkich
grupach.

Projekt zrealizowano w ra-
mach działania 412 „Wdraża-
nie projektów współpracy”, osi
IV LEADER, Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Dofinansowanie
wyniosło ok. 250 tys. zł.

Ustawienie pomostów oraz
organizacja spływów rozrusza-
ły lokalną społeczność i uatrak-
cyjniły ofertę turystyczną dla
gości okolicznych gospodarstw
agroturystycznych. 

– Pomosty, jako miejsce
bezpiecznego wypoczynku i za-
cumowania, rzeczywiście zda-
ły egzamin – mówi Jerzy Ma-
zurkiewicz, prezes LGD Z Nami
Warto i główny koordynator
projektu. – Liczba turystów na
Warcie zdecydowanie wzrosła.
Spływy organizowane są m.in.
w gospodarstwach agrotury-
stycznych znajdujących się przy
trasie. Dzięki temu powstało
też kilka wypożyczalni kaja-
ków, np. w Pyzdrach, Miłosła-
wiu i Żerkowie.

Rozpoczynając spływ w Ra-
tyniu, kajakarze przepływają
przez Nadwarciański Park Kra-
jobrazowy, będący jedną z naj-

KKrraajjoowwaa  SSiieećć  OObbsszzaarróóww  WWiieejj--
sskkiicchh  jjuużż  ppoo  rraazz  ppiiąąttyy  oorrggaannii--
zzuujjee  kkoonnkkuurrss,,  kkttóórreeggoo  cceelleemm
jjeesstt  ppookkaazzaanniiee  nnaajjlleeppsszzyycchh
pprroojjeekkttóóww  iinnffrraassttrruukkttuurraallnnyycchh,,
zzrreeaalliizzoowwaannyycchh  nnaa  wwssii,,  pprrzzyy
wwssppaarrcciiuu  śśrrooddkkóóww  uunniijjnnyycchh..

Konkurs „Przyjazna wieś”
ma dwa etapy – regionalny 
i ogólnopolski. Organizatorami
etapu regionalnego są sekre-
tariaty regionalne KSOW, 
a ogólnopolskiego – Fundacja
Programów Pomocy dla Rol-
nictwa FAPA na zlecenie Se-
kretariatu Centralnego KSOW.

W tym roku konkurs reali-
zowany jest w dwóch katego-
riach: infrastruktura społecz-
na oraz infrastruktura tech-
niczna.

W zeszłorocznej edycji wiel-
kopolskiego etapu regional-
nego laureatem w kategorii in-
frastruktura społeczna został
projekt „Przystań Kamienica 
– II etap budowy Centrum Re-
kreacyjno-Turystycznego”  zre-
alizowany przez Gminę Wą-
growiec. Z unijnej dotacji  po-
wstały: Gminny Ośrodek Tury-
styczno-Rekreacyjny, boisko
wielofunkcyjne z szatnią i sa-
nitariatami oraz ogólnodo-
stępny parking. 

Laureatem w kategorii in-
frastruktura techniczna zo-
stała Gmina Pleszew z pro-
jektem „Budowa boiska spor-
towego z zadaszeniem i za-
pleczem socjalnym w Lenar-
towicach”. Boisko powstało

ze środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-
-2013 w ramach  działania
„Odnowa i rozwój wsi”  i jest
dostępne  dla mieszkańców
gminy zarówno jako miejsce
zajęć sportowych, jak i wyda-
rzeń lokalnych. 

Wielkopolscy laureaci etapu
regionalnego w kolejnych la-
tach bardzo dobrze radzili so-
bie na poziomie krajowym.
Największy sukces odniosło
Centrum Edukacji Regional-
nej i Przyrodniczej w Mnisz-
kach, które zajęło w 2009 r.
pierwsze miejsce w kraju.  

Zainteresowanie mediów
dało nie tylko samemu cen-
trum w Mniszkach, ale również
całemu subregionowi dosko-

nałą promocję, która poskut-
kowała m.in zwiększeniem licz-
by turystów odwiedzających
te tereny. 

– Mniszki są najlepszym
przykładem tego, że  warto nie
tylko  korzystać z dotacji unij-
nych, ale również się tym
chwalić  poprzez udział w kon-
kursie „Przyjazna wieś” – mówi
członek zarządu województwa
wielkopolskiego Tomasz Bu-
gajski, zachęcając benefi-
cjentów do udziału w tego-
rocznej edycji konkursu.  

Formularz  zgłoszeniowy, skie-
rowany do beneficjentów z te-
renów wiejskich, wraz z regula-
minem konkursu, zostanie opu-
blikowany wkrótce na stronie
wielkopolskie.ksow.pl.

Wkrótce konkurs „Przyjazna wieś”

Kajakiem po urokliwych zakątkach regionu
Wielka Pętla Wielkopolski to jeden z najdłuższych szlaków kajakowych w Polsce. Liczy aż 688 km, 
a jego pokonanie to zadanie na cały urlop nawet dla doświadczonego wodniaka.

Przystań w Lądzie na trasie szlaku wodnego do Pyzdr.
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większych w zachodniej Polsce
ostoi ptactwa wodnego. W Lą-
dzie mogą wyjść na brzeg, by
zwiedzić wpisane na prezy-
dencką listę pomników histo-
rii opactwo cysterskie z cen-
nymi średniowiecznymi fre-
skami. Obok stoi zrekonstru-
owany gród wczesnośrednio-
wieczny, w którym co roku 
w czerwcu odbywa się Festiwal
Kultury Słowiańskiej i Cyster-
skiej. U ujścia Prosny kończy
się teren pierwszego parku.
Warta płynie na całym tym

odcinku dość leniwie i zdarza-
ją się na nim mielizny. 

W Pyzdrach, największej
miejscowości na szlaku, znaj-
duje się niewielki port, a samo
miasteczko w przeszłości było
jednym z największych i naj-
ważniejszych grodów Wielko-
polski. Czasy świetności pa-
miętają zabytkowe budowle,
takie jak gotycka fara, pozo-
stałości murów miejskich 
i zamku oraz dawny klasztor, 
w którym warto odwiedzić Mu-
zeum Ziemi Pyzdrskiej.

Kilka kilometrów dalej za-
czyna się najbardziej malowni-
czy odcinek szlaku, prowadzą-
cy przez teren Żerkowsko-Cze-
szewskiego Parku Krajobrazo-
wego. Wyjątkowym miejscem
jest Czeszewo. Na lewym brze-
gu rzeki położony jest rezerwat
Czeszewski Las, chroniący pier-
wotny las, w którym wyzna-
czona została ścieżka dydak-
tyczna. Nieco inne atrakcje
czekają na turystów w samej
wsi, gdzie znajdują się m.in. za-
bytkowy drewniany kościół 

i Ośrodek Edukacji Leśnej „Cen-
trum Zarządzania Łęgami”, 
w którym można podziwiać in-
teraktywne ekspozycje. W miej-
scowości działają również go-
spodarstwa agroturystyczne,
które w szerokiej ofercie wypo-
czynku nie pomijają kajako-
wych spływów Wartą. Podobnie
dzieje się w innych miejscowo-
ściach na terenie gmin, przez
które prowadzi szlak. Gospo-
darstwa gościnne znajdziemy
np. w Lądzie, Spławiu, kilku
miejscowościach na terenie
gmin Pyzdry (Dłusk, Białobrzeg,
Łupice, Pyzdry) i Żerków (Do-
bieszczyna, Żerniki).

Ostatni odcinek szlaku liczy
zaledwie dwa kilometry. To
jednak nie przypadek. – Od
przyszłego sezonu na tym krót-
kim odcinku planujemy rozpo-
częcie nauki skierowanej do
dzieci z ośrodka kolonijnego 
w Orzechowie. To będzie dla
nich idealna okazja do rozpo-
częcia przygody z kajakiem 
– tłumaczy Jerzy Mazurkiewicz.
– A już tej jesieni szlak stanie
się jeszcze atrakcyjniejszy 
i nieco dłuższy, gdyż do użytku
oddamy  port w Nowym Mie-
ście nad Wartą. W przyszłości
prawdopodobnie będzie z niego
w górę rzeki kursował tramwaj
wodny, który umożliwi też prze-
wożenie kajaków. 

MMaarreekk  RRookkiittaa

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
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Na całym świecie po-
wstają nowe instalacje
odnawialnych źródeł

energii, a sztaby naukowców
pracują nad najnowszymi tech-
nologiami. Zwiększa się świa-
domość ekologiczna ludzi. Co-
raz mniej mówi się o tym, że
zielone źródła są drogie, 
a więcej o konieczności ko-
rzystania z ich potencjału. Dzi-
siaj stanowią one nieodłączny
element bezpiecznego syste-
mu energetycznego kraju,
choć w Polsce są nadal mało
doceniane. 

Szczególnie elektrownie wia-
trowe „znane” są z tego, że na
ich uruchomienie potrzeba wie-
lu pozwoleń, co jest czaso-
chłonne. Dodatkowo bez od-
powiedniego systemu wsparcia
finansowego trudno mówić 
o powodzeniu takiego przed-
sięwzięcia. Z finansowego
punktu widzenia, wyzwanie
dla inwestorów stanowi wy-
bór odpowiedniej i wydajnej
turbiny wiatrowej. Zarówno
obszerna wiedza na opisy-
wany temat, jak i pomoc
specjalistów jest warunkiem
powodzenia projektu. Na eta-
pie planowania procesu moż-
na jeszcze wprowadzić po-
prawki, natomiast po starcie
inwestycji zmiana złej decy-
zji wiąże się z dużymi kosz-
tami. 

Złapać wiatr

Współczesne rozwiązania tech-
niczne turbin wiatrowych idą 
w stronę maksymalnego wyko-
rzystania energii wiatru. W za-

leżności od wyróżnika szybko-
bieżności „z” (stosunek pręd-
kości obwodowej końca wirnika
do prędkości wiatru) rozróżnia
się turbiny wolnobieżne z<1,5,
średniobieżne 1,5<z<3,5,
szybkobieżne z>3,5. 

Dużym zainteresowaniem
cieszą się małe elektrownie
wiatrowe, które posiadają moc
poniżej 1 MW. Zapewniają
one źródło energii na potrze-
by lokalne. Można je zastoso-
wać przy obiektach oddalo-
nych od sieci energetycznej, 
w systemach hybrydowych 
z ogniwami fotowoltaicznymi.
Ich  koszty inwestycyjne są 
o wiele niższe niż przy siłow-
niach zawodowych. Dlatego
w dobie coraz wyższych cen
energii to właśnie one mogą
stanowić ciekawą, ekono-
miczną alternatywę. 

Ustawa pilnie potrzebna

Do tej pory w Polsce nie wpro-
wadzono w życie Ustawy o od-
nawialnych źródłach energii.
Sytuacja ta jest przyczyną
wstrzymania większości inwe-
stycji. Przedsiębiorcy wciąż cze-
kają na przepisy, które zagwa-
rantują odpowiednie wsparcie
dla tego typu przedsięwzięć. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż
inwestycja związana z elek-
trownią wiatrową nie jest ska-
zana tylko na kredyt, ale ist-
nieje możliwość pozyskania do-
tacji z Unii Europejskiej, np. 
z programu Infrastruktura i Śro-
dowisko lub z regionalnych pro-
gramów operacyjnych. Można
uzyskać też pomoc finansową
w formie pożyczki z narodowe-
go oraz wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. Warto przebrnąć
przez gąszcz formalności i po-
starać się o dotację i/lub pre-
ferencyjne pożyczki. 

W Polsce rynek odnawialnych
źródeł energii jest stosunkowo
młody, dlatego dużo na nim
miejsca dla ekologicznych in-
westorów. Według danych Urzę-
du Regulacji Energetyki z 2012
roku liczba elektrowni wiatro-
wych na terenie naszego kraju
wynosi 619, natomiast łączna
moc instalacji to ponad 2188
MW.

W Polsce Rada Ministrów
przyjęła Strategię Rozwoju
Energetyki Odnawialnej w 2000
roku, podczas gdy nasi za-
chodni sąsiedzi już wiele lat
wcześniej posiadali odpowied-
nie przepisy oraz regulacje

prawne, które pozwoliły na
szybki wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Obserwując doświadczenia nie-
mieckie, można wnioskować, iż
w miarę zwiększenia się liczby
farm wiatrowych w Polsce,
koszt wytworzenia zielonej
energii będzie coraz niższy.

Gdzie postawić wiatrak?

Wybierając miejsce lokalizacji
siłowni wiatrowej, w pierwszej
kolejności należy skupić się
na strefach energetycznych
wiatru w Polsce. Zostały one
opracowane przez profesor Ha-
linę Lorenc i dzielą Polskę na
sześć stref, przy czym pierwsza
jest najbardziej korzystna. Środ-
kowa Wielkopolska leży w dru-
giej strefie zasobów wiatru,
pozostała część regionu w trze-

Pozyskać energię z wiatru
Wybór odpowiedniej turbiny wiatrowej to podstawowy element powodzenia ekologicznej inwestycji.

Budowę elektrowni wiatrowej w Graboszewie dofinansowano ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
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ciej. W podobnych warunkach
montuje się siłownie w Niem-
czech.

Przed zainstalowaniem tur-
biny należy dokonać pomiaru
prędkości wiatru nad danym

obszarem. Badania takie nie
powinny trwać krócej niż dwa-
naście miesięcy, a najlepiej,
gdyby były przeprowadzone 
w okresie trzech lat. Przedsię-
biorca może skorzystać z tzw.

atlasów wietrzności lub usługi
audytu wietrzności. Alternatywą
są najnowsze osiągnięcia tech-
niki, na przykład sodar. Zasada
działania takiego urządzenia
opiera się na efekcie Dopple-

ra. Zjawisko może zachodzić
przy zmianie częstotliwości fali
dźwiękowej, która została wy-
emitowana w przestrzeń. Na-
tomiast na ziemi znajduje się
odbiornik rejestrujący odbity
sygnał. 

Posiadając już dane o pręd-
kości wiatru w wybranej lokali-
zacji, można oszacować, ile
energii w danym przedziale
czasowym wyprodukuje elek-
trownia wiatrowa. Zazwyczaj
do obliczeń przyjmuje się rok 
i w związku z tym otrzymuje się
ilość wyprodukowanych kilo-
watogodzin rocznie. 

Kwestią związaną z wybo-
rem miejsca pod turbinę wia-
trową jest skala szorstkości 
– informuje ona o tym, jak
ukształtowany jest teren wokół
turbiny wiatrowej. Wyróżniamy
cztery jej główne klasy. Im niż-
sza wartość, tym większe są za-
soby wiatru do wykorzystania
na danym terenie, a mniej
przeszkód terenowych (na przy-
kład drzew, budynków). Opisy-
wane zagadnienie jest szcze-
gólnie istotne dla optymalnej
pracy turbin. Przykładowo ob-
szar morski jest o wiele bardziej
korzystny pod względem wyko-
rzystania energii wiatru niż ob-
szar zwartej zabudowy miej-
skiej. 

Społeczność lokalna 
i ekolodzy

Inwestor niejednokrotnie musi
zmierzyć się z ważnym proble-
mem, jakim jest opór lokalne-
go społeczeństwa oraz ekolo-
gów. Mieszkańcy obawiają się
hałasu, który powodują siłow-
nie, a ekolodzy chronią szlaki
migracyjne ptaków, które
mogą przechodzić przez te-
ren, gdzie przedsiębiorca za-
mierza zlokalizować inwesty-
cję. Temat ten jest bardzo
szeroki i na pewno bez poro-
zumienia z miejscową spo-
łecznością oraz z obrońcami
przyrody trudno będzie reali-
zować swój plan. Dobrym roz-
wiązaniem jest skorzystanie 
z fachowych ekspertyz, które
uświadomią mieszkańcom da-
nego terenu, iż planowana tur-
bina wiatrowa nie będzie emi-
towała dużego, uciążliwego
dla nich hałasu. 

Podsumowując, podjęcie de-
cyzji o budowie siłowni wiatro-
wej nie sprowadza się tylko do
kryteriów technicznych. To ana-
liza szeregu aspektów związa-
nych z lokalizacją siłowi wia-
trowej. Nieznajomość tych za-
gadnień skutkuje zazwyczaj ge-
nerowaniem niepotrzebnych
kosztów, które często decydu-
ją o niepowodzeniu i tak kosz-
townej inwestycji. 

BBaarrbbaarraa  SSmmuullsskkaa

Warto przebrnąć przez gąszcz 
formalności i postarać się o dotację
i/lub preferencyjne pożyczki.



Monitor Wielkopolski | sierpień 2013
www.monitorwielkopolski.pl

inna strona samorz¹du
16

WWyyddaawwccaa:: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, tel. 61 62-67-030, fax 61 62-67-031
RRaaddaa  PPrrooggrraammoowwaa::  Lech Dymarski (przewodniczący), Zbigniew Czerwiński (wiceprzewodniczący),
Krzysztof Grabowski (sekretarz), Tatiana Sokołowska, Waldemar Witkowski
RReeddaakkccjjaa:: Artur Boiński (redaktor naczelny), Piotr Ratajczak (sekretarz redakcji)
AAddrreess  rreeddaakkccjjii:: al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 223, tel. 61 62-67-036, 
fax 61 626-70-48, e-mail: monitor@umww.pl, www.monitorwielkopolski.pl
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. 
Publikacje promocyjne w Monitorze Wielkopolskim można zamawiać pod numerem telefonu 61 62-67-036.

Monitor Wielkopolski – magazyn samorz¹dowy

monitorujemy radnych

>> Małgorzata Stryjska:

Na ulicy mnie
rozpoznają

>> Zdanie „radny to brzmi dumnie”… uzupełniłabym o „za-
szczytnie i odpowiedzialnie”. Jest to funkcja sprawowa-
na z wyboru społecznego, dlatego przynosi zaszczyt i nie-
sie z sobą dużą odpowiedzialność.

>> Fakt, że Wielkopolanie nie znają radnych sejmiku…
Ludzie na ulicy rozpoznają mnie i często nawiązują roz-
mowę, a gdy są w potrzebie, zwracają się o pomoc w roz-
wiązywaniu ich problemów. Uważam, że dotyczy to
wszystkich radnych.

>> Podczas sesji sejmiku najczęściej siedzę obok… wice-
przewodniczącego Jerzego Kado, przy mównicy  i dlatego…
jako pierwsza słyszę wypowiedzi radnych i marszałków.

>> Podczas sesji najbardziej lubię słuchać… interpelacji
radnych i odpowiedzi na nie członków zarządu.

>> Nie wyobrażam sobie samorządu województwa bez…
radnych i pracy w komisjach sejmikowych.

>> Gdybym była marszałkiem… starałabym się godnie i rze-
telnie sprawować tę funkcję, aby nie zawieść Wielkopolan.

>> Ostatni raz jechałam regionalną koleją… dwa miesiące
temu, nowym „elfem” do Zbąszynka. Wagon był czysty 
i wygodny. Mile wspominam tę podróż. Bardzo lubię jeź-
dzić kolejami.

>> W szkole wołali na mnie… po imieniu.
>> Jako dziecko marzyłam o… podróżach.
>> W przeszłości myślałam, że zostanę… lekarzem. Ten za-

wód wybrałam sobie, kiedy byłam w wieku przedszkolnym.
Dzięki pracy udało mi się spełnić moje marzenie.

>> Ostatnio najbardziej „rozbawiła” mnie… ustawa „śmie-
ciowa”. Nikt nic nie wie, nie wiadomo, czy śmiać się, czy
płakać.

>> Do szewskiej pasji doprowadza mnie… brak pieniędzy
na leczenie wszystkich potrzebujących chorych.

>> Dla poprawy nastroju… idę do filharmonii, teatru lub opery.

>> Małgorzata Stryjska
>> ur. 3 sierpnia 1953 r., Poznań
>>  lekarz
>> wybrana z listy PiS w okręgu nr 1
>> 22.493 głosy

R
YS

. 
M

. 
G

R
EL

A

Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 13 września.

Wakacyjne (10 lipca) posie-
dzenie sejmikowej Komisji
Kultury Fizycznej i Turysty-
ki. Mimo upałów i „urlopowej”
atmosfery, radni z uwagą słu-
chają informacji o turystyce
kolejowej w Wielkopolsce, 
o której interesująco opowia-
da Ewa Przydrożny (na zdję-
ciu), dyrektor biura Wielko-
polskiej Organizacji Tury-
stycznej. 

– Powiedz Ewa, co tam ro-
biłaś, bo na tym zdjęciu z la-
tarnią nie widać wyraźnie 
– Tomasz Wiktor, szef mar-
szałkowskiego Departamentu
Sportu i Turystyki zachęca dy-
rektorkę WOT do zwierzeń.

– Raz w roku, na zakoń-
czenie podróży turystycznym
pociągiem do Kołobrzegu, pra-
cujemy z koleżanką… pod la-
tarnią i nad samym brzegiem
morza dajemy za darmo… 
– zawiesiła z uśmiechem głos
Ewa Przydrożny – …foldery 
i mapki o turystyce kolejowej
w Wielkopolsce.

usłyszane
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Coś dla tych, którzy dopiero
przed urlopem… W Serwisie
Samorządowym PAP prze-
czytaliśmy pouczenie Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, że
„celem urlopu wypoczynko-
wego jest regeneracja sił utra-
conych w toku pracy”, a jest
to możliwe wówczas, gdy
„urlop będzie regularny i dłu-

gi”. Jako że też bardziej wo-
limy regularnie i długo, niż
rzadko i na szybcika, chcieli-
byśmy przyklasnąć tym za-
pisom. Jednocześnie jednak
PIP nas zmartwiła, przypo-
minając, że w przypadku nie-
przewidzianych okoliczności
pracodawca może odwołać
pracownika z urlopu i trzeba

to potraktować jako polecenie
służbowe. Jedyna nadzieja 
w tym, że szef musi skalku-
lować pokrycie przez siebie
kosztów wcześniejszej podró-
ży podwładnego z miejsca
wypoczynku. Zatem – bez-
pieczniej spędzać urlop na
Malediwach niż na działce
pod miastem…

przeczytane

Czy warto kopać się z koniem? – odpowiedzi na to fundamentalne pytanie poszukiwał
na hipodromie Wola radny Błażej Spychalski.
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podpatrzone

Najpierw pomyśleliśmy, że gdyby nie widoczna na zdjęciu dyrektorka CK Zamek Anna Hryniewiecka, można by zacząć
dywagacje, że VIP-y (w tym przewodniczący sejmiku Lech Dymarski i marszałek Marek Woźniak) pozują na nowych 
kawalerów maltańskich… W związku z odwołaniem finałowego maltańskiego koncertu Atoms For Peace bardziej 
jednak ciśnie nam się na usta pytanie: po co było kusić licho i tak epatować tą „trzynastką”?!
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wyśledzone


