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Będą tory?
Czy pociągi pojawią się 
w kilku wielkopolskich 
miastach pozbawionych 
obecnie tego typu komuni-
kacji? Samorząd wojewódz-
twa podpisał z PKP PLK 
umowy na pięć projektów 
z programu „Kolej+”.  u str. 2

Promocja  
innowacyjnych
Mobilny rezonans magne-
tyczny oraz moduł umożli-
wiający zasilanie wodorowe 
małych pojazdów – te 
produkty przyniosły ich 
producentom zwycięstwo 
w najnowszej edycji konkur-
su „i-Wielkopolska – innowa-
cyjni dla Wielkopolski”.

u str. 6

Bohater z Książa

W 175. rocznicę wydarzeń 
Wiosny Ludów, które szcze-
gólnie odcisnęły swe piętno 
w Poznańskiem, warto przy-
pomnieć sylwetkę bohatera 
tamtych dni, poległego 
w walce o Książ majora 
Floriana Dąbrowskiego.   
 u str. 10

Z miłości  
do czekolady

Fundusze europejskie po-
magają w rozwoju małych 
firm. Na przykład takich, 
jak czekoladowy biznes 
z niewielkich Włoszakowic, 
którego historię przedsta-
wiamy w naszym reportażu.  
 u str. 12

Inna strona  
samorządu
Czy radna chce nas 
wygryźć?! Pasja młodych 
czasami przynosi wybu-
chowe efekty. Z samorządu 
województwa na światowe 
skocznie narciarskie! To się 
filozofom nie śniło…, a rad-
nym – owszem.  u str. 16

Plan na budowę
Budowa przez samorząd województwa 
nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
(na zdjęciu wizualizacja projektu) nabiera 
realnych kształtów. Po spotkaniu marszałka 
z ministrem kultury resort potwierdził wolę 
współfinansowania inwestycji. O tym, jak ma 
ona wyglądać, rozmawiano też na posiedze-
niu sejmikowej Komisji Kultury.  u str. 3

Wsparcie bezpieczeństwa
Dwie ważne decyzje o wsparciu finansowym 
dziedzin związanych z bezpieczeństwem 
podjął podczas styczniowej sesji sejmik. 
Wojewódzcy radni zarezerwowali 5 mln zł 
na pomoc dla partnerów z Ukrainy. Podobną 
kwotą samorząd dofinansuje budowę  
laboratorium kryminalistycznego  
wielkopolskiej policji.  u str. 4 i 5

Zgłoś się na radnego!
Zostało niewiele czasu, by przystąpić do 
historycznego, bo pierwszego w naszym 
regionie, naboru do Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego! Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa z końcem 
lutego. To szansa dla młodych, aktywnych 
mieszkańców regionu. Co trzeba zrobić, żeby 
zostać młodzieżowym radnym?  u str. 4
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Miliard na pociągi
Samorząd województwa kupuje kolejne nowoczesne składy do obsługi przewozów pasażerskich.

Prędkość do 160 km/h, 
ponad 500 miejsc dla 
pasażerów, defibryla-

tor, klimatyzacja, biletomaty, 
system informacji pasażer-
skiej, wi-fi czy monitoring 
– to tylko niektóre cechy no-
wych pociągów „elf 2”, zamó-
wionych w bydgoskiej spółce 
PESA przez samorząd woje-
wództwa. 17 stycznia umowę 
na dostawę do Wielkopolski 
czterech takich składów pod-
pisali z przedstawicielami 
producenta w UMWW mar-
szałek Marek Woźniak i wi-
cemarszałek Wojciech Jan-
kowiak.

– Konsekwentnie, od lat, 
staramy się rozwijać kole-
jowy transport pasażerski 
w naszym regionie, zwłasz-
cza przez zakupy taboru. Do 
tej pory wydaliśmy na ten cel 
ponad 1,17 mld zł. 703 mln 
zł pochodziły z budżetu wo-
jewództwa, 441 mln zł to do-
tacje z UE, a 28 mln zł stano-
wił wkład budżetu państwa – 
wyliczał podczas konferencji 
prasowej Marek Woźniak.

Pasażerowie to widzą i do-
ceniają. Bo nawet jeśli cza-
sem narzekają na tłok w go-
dzinach komunikacyjnego 
szczytu czy na nieodpowiedni 
rozkład jazdy, to jednak rzad-
ko krytykują sam tabor: jego 
nowoczesność, wyposażenie, 
komfort podróży, czystość itp.

Jak przez minione 15 lat 
zmieniła się wielkopolska 
kolej?

Przełomem w tej kwestii 
była unijna perspektywa fi-
nansowa 2007-2013, kiedy 
samorząd województwa za-
kupił 22 „elfy”, które jeżdżą 
na najbardziej obleganych 
trasach. Wyposażone w kli-
matyzację, biletomaty czy wi-
-fi składy szybko stały się wi-
zytówką wielkopolskiej kolei, 
podróżni polubili pomalowa-
ne w charakterystyczne bia-
ło-czerwone barwy pociągi, 
a ponieważ zrobiły one praw-

dziwą furorę, samorząd szedł 
za ciosem.

Kupno kolejnych składów 
(„linków”, „elfów 2”, „impul-
sów”) oraz gruntowna mo-
dernizacja pociągów elek-
trycznych EN57, były wte-
dy możliwe dzięki dotacjom 
unijnym z lat 2014-2022.

Zebraliśmy szczegółowe 
dane na temat taboru kolejo-
wego, którym codziennie do 
pracy lub szkoły podróżuje 
kilkadziesiąt tysięcy Wielko-
polan. W specjalnej infogra-
fice pokazujemy m.in., któ-
ry z pociągów jest najdłuż-
szy i pomieści blisko 600 
osób, czym się różni „link” 
od „impulsa”, jak wyposażo-

ne są trzy różne rodzaje na-
szych „elfów” albo kilkadzie-
siąt zmodernizowanych po-
ciągów EN57.

– Obecnie województwo 
jest właścicielem 74 pojaz-
dów, z czego 25 to spalinowe 
szynobusy, a 49 to pociągi 
elektryczne. Ponadto 6 skła-
dów, nowoczesnych spalino-
wych „impulsów” z nowosą-
deckiego Newagu, należy do 
naszej samorządowej spółki 
Koleje Wielkopolskie. Oprócz 
tego po wielkopolskich to-
rach kursują 43 pociągi Pol-
regio, co oznacza, że kolejarze 
i podróżni mają codziennie 
do dyspozycji 123 pojazdy – 
informuje wicemarszałek 

Wojciech Jankowiak. – Tę wy-
liczankę uzupełnia jeszcze 21 
wagonów pasażerskich z Pol-
regio.

Mimo to na niektórych li-
niach i pewnych odcinkach 
tras, np. z Murowanej Gośli-
ny do Poznania, w pociągach 
panuje tłok. Samorządowcy 
i kolejarze optymalizują siat-
kę połączeń, starają się zmie-
nić przebieg niektórych skła-
dów, choć przypominają też 
o barierach.

– Problem jest znany od 
lat. Nie da się przy tej infra-
strukturze kolejowej zwięk-
szać liczby pociągów i czę-
stotliwości kursów. „Wąskim 
gardłem” jest m.in. przepu-

stowość poznańskiego wę-
zła kolejowego w godzinach 
szczytu i brak trzeciego toru 
na odcinku między stacjami 
Poznań Wschód – Poznań 
Główny. Dlatego oprócz za-
kupu nowych pociągów ko-
nieczne są inwestycje w roz-
budowę infrastruktury, dalsza 
modernizacja tras czy reakty-
wacja połączeń na nieczyn-
nych liniach, co proponuje-
my choćby w ramach progra-
mu „Kolej+” – podsumowuje 
Wojciech Jankowiak (umowy 
dotyczące tego ostatniego 
programu podpisano w Po-
znaniu 27 stycznia, o czym 
piszemy na stronie 2). 
� u str. 7-9
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Żeby zadbać o wart ponad 1,1 mld zł tabor kolejowy (na zdjęciu pociąg „link” w myjni) samorząd województwa zainwestował m.in. 
blisko 70 mln zł w nowoczesny, otwarty wiosną 2022 r., serwis dla szynobusów w Wągrowcu.
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NA WSTĘPIE

Artur Boiński

NOWA ERA
Napisać, że samorząd województwa stawia na pociągi, inwe-

stuje w wielkopolską kolej, a nawet, że wydał na sam tabor już 
niemal 1,2 mld zł – to nic nie napisać. Bo tak naprawdę przez 
ostatnie niespełna dwie dekady dokonał się tak olbrzymi skok 
jakościowy w tej dziedzinie, że można uznać, iż żyjemy (jeśli 
chodzi o przewozy regionalne) w nowej kolejowej erze.

Gdy kilkanaście lat temu po raz pierwszy pisałem w „Monito-
rze” o regionalnych pociągach, na zdjęciu jako ilustracja wkra-
czającej nowoczesności był szynobus (dziś jeden z najstarszych 
typów pojazdów w wojewódzkiej flocie), a tło stanowiły będące 
wtedy podstawą podróżowania popularne „żółtki”, w których 
zimą człowiek przymarzał, a latem przyklejał się z gorąca do 
plastikowych siedzeń. To przecież nie tak odległe wspomnienia.

A co mówi nam zainwestowana w sam tabor (nie licząc to-
rów, dworców i corocznych dopłat do przewozów) kwota? 
W ubiegłym roku oddawano do użytku nowy szpital dziecię-
cy – określany mianem najważniejszej inwestycji samorządu 
województwa w historii. Za pieniądze wydane na kupno po-
ciągów można by postawić dwa takie szpitale i jeszcze je wy-
posażyć. Albo pobudować ze trzy muzea Powstania Wielko-
polskiego… z

Nie tylko o rolnictwie
Podczas wizyty na targach 
w Berlinie przedstawiciele 
władz Wielkopolski spot-
kali się z reprezentanta-
mi niemieckich regionów 
partnerskich.

Berlińskie Grüne Woche to 
jedna z najbardziej znanych 
imprez targowych branży 
rolno-spożywczej. Tradycyj-
nie uczestniczyła w nich tak-
że delegacja z Wielkopolski, 
na czele z wicemarszałkiem 
Krzysztofem Grabowskim, 
z udziałem m.in. przewod-
niczącego sejmikowej Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Czesława Cieślaka.

Podczas wydarzenia przed-
stawiciele trzech polskich wo-
jewództw spotkali się z bran-
denburskim ministrem rol-
nictwa, dyskutowali np. 
o wspólnej polityce rolnej UE 

oraz o współpracy na rzecz 
rewitalizacji Odry. Ponadto 
Krzysztof Grabowski rozma-
wiał m.in. z Lucią Puttrich – 
heską minister ds. federalnych 
i europejskich (Wielkopolskę 
i Hesję od lat również łączy 
wyjątkowo aktywna współ-
praca partnerska).  ABO
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Krzysztof Grabowski i Lucia 
Puttrich podczas rozmowy na 
berlińskich targach.

Dali na zimowy 
wypoczynek
Tradycyjnie już dzieci 
i młodzież z rodzin z prob-
lemem uzależnień mogły 
wyjechać na ferie dzięki 
pomocy finansowej samo-
rządu województwa.

Zarząd województwa przy-
znał na ten cel 725 tys. zł. Wy-
łoniono 10 organizacji poza-
rządowych z Wielkopolski, 
które zorganizowały zimowy 
wypoczynek dla prawie pół 
tysiąca młodych osób w wie-
ku od 7 do 18 lat.

Takie ferie to dla uczestni-
ków możliwość połączenia 
przyjemnego z pożytecznym. 
Podobnie jak w poprzednich 
latach – podczas wyjazdów 
(najczęściej w góry) zapew-
niono im zwiedzanie cieka-
wych miejsc, wyjście do kina 
czy na basen, zimowe szaleń-
stwa na świeżym powietrzu, 
ale również elementy trenin-
gu asertywności, nabywanie 
umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach.  ABO

Aż chce się uczyć
Marszałkowskie szkoły to 
wyjątkowe placówki – nie 
tylko pozwalają szybko 
zdobyć ciekawy zawód, ale 
też wspierają finansowo 
najlepszych uczniów.

24 stycznia w UMWW wy-
różniający się uczniowie wiel-
kopolskich samorządowych 
centrów kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego otrzy-
mali stypendia przyznane 
za I semestr. To wyróżnienia 
w wysokości tysiąca złotych 
na osobę.

– W tym roku mamy 268 
szczęśliwców, którzy dzięki 
swojej pracy i determinacji 
otrzymują stypendium. Tego 
typu wyróżnienie przyzna-
jemy jako jedyny samorząd 
wojewódzki w kraju – pod-
kreśliła podczas uroczystości 
Paulina Stochniałek z zarządu 
województwa.

Taka gratyfikacja przyzna-
wana jest od 2017 roku i od 
tego czasu uczniowie dostali 
już ponad 1,7 mln zł.  ABO
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Stypendia wręczono w sali sesyjnej UMWW.

Piątka w „Kolej+”
Czy za kilka lat pociągi pasażerskie pojadą w naszym regionie do Czarnkowa,  
Gostynia, Międzychodu, Śremu i Turku?

27 stycznia w Pozna-
niu marszałek Ma-
rek Woźniak i wi-

cemarszałek Wojciech Janko-
wiak podpisali z Arnoldem 
Breschem z zarządu spółki 
PKP PLK pięć umów na re-
alizację w Wielkopolsce pro-
jektów z programu „Kolej+”. 
Szacowane koszty tych inwe-
stycji to około 2,2 mld zł.

Wśród nich są rewitaliza-
cje: trasy nr 236/390 Wągro-
wiec – Rogoźno – Czarnków 
(64 km, szacunkowy koszt in-
westycji to 602 mln zł); linii 
kolejowej nr 368 Szamotuły –  
– Międzychód (56 km, 438 
mln zł); trasy nr 360 na od-
cinku Gostyń – Kąkolewo 
(22 km, 157 mln zł) oraz li-
nii nr 369 na odcinku Śrem 
– Czempiń (22,5 km, 355 mln 
zł). Piąty projekt z Wielkopol-
ski dotyczy budowy nowego 
połączenia kolejowego na od-
cinku Turek – Konin (38 km 
trasy ma kosztować co naj-
mniej 661 mln zł).

– Podpisujemy dziś umo-
wy na przygotowanie do-
kumentacji i realizację tych 
przedsięwzięć, bo jesteśmy 
partnerem w ich finanso-
waniu w wysokości 15 pro-
cent wartości – mówił Marek 
Woźniak. – To zaledwie 15 
i aż 15 procent, jeśli weźmie-
my pod uwagę, jak ogromne 
są to kwoty. A odpowiedź na 
pytanie: czy będzie nas stać 
na te inwestycje, jest dopiero 
przed nami, bo rzeczywiste 

koszty prac poznamy wtedy, 
gdy powstaną dokładne kosz-
torysy.

Marszałek zwrócił uwa-
gę, że rewitalizacje istnie-
jących niegdyś linii nie bu-
dzą większych kontrower-
sji, choć trzeba też pamiętać 
o obawach mieszkańców np. 
przed hałasem i odpowied-
nim zabezpieczeniu ekrana-
mi newralgicznych miejsc. 
A spoglądając na osoby pro-
testujące przeciwko budowie 
torów na wschodzie Wielko-
polski, dodał: – Jednak odci-
nek Konin – Turek nadal jest 
dla nas kontrowersyjny, bio-
rąc pod uwagę znaczenie dla 
rozwoju Wielkopolski i efekt 
ekonomiczny.

Na realizację pięciu projek-
tów samorząd województwa 
zabezpieczył ponad 330 mln 
zł, choć w tych kosztach będą 
też partycypować lokalne sa-
morządy.

– Za nami długie miesiące 
negocjacji i rozmów, ustaleń 
i uzgodnień, które doprowa-
dziły do podpisania umów 
na realizację tych projektów. 
Zgodna współpraca samorzą-
dów: wojewódzkiego, powia-
tów i gmin, przez które te li-
nie kolejowe mają przebiegać, 
doprowadziła do tego, że dziś 
mamy 43 partnerów – pod-
kreślił Wojciech Jankowiak.

Z kolei Arnold Bresch 
z PKP PLK, omawiając plano-
wane inwestycje, zapewnił, że 

spółka w ciągu miesiąca ogło-
si przetargi na przygotowanie 
dokumentacji.

***
1 lutego samorządowcy 

uczestniczący w tych projek-
tach spotkali się w siedzibie 
UMWW z wicemarszałkiem 
Wojciechem Jankowiakiem, 
by poznać dalsze etapy prac. 
Linia nr 360 na odcinku Go-
styń – Kąkolewo ma być rea-
lizowana w wariancie jedno-
etapowym, w formule „pro-
jektuj i buduj”, a w przypad-
ku pozostałych czterech tras 
najpierw zostanie wyłonio-
ny projektant, który opracu-
je kosztorys i dokumentację, 
a następnie PKP PLK wybie-
rze wykonawcę prac.  RAK
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Cztery projekty z programu „Kolej+” dotyczą rewitalizacji starych tras, a piąty zakłada budowę 
nowego połączenia na odcinku Turek – Konin.

Partnerzy z Polski i Niemiec
2 lutego w zamku Neu-
hardenberg rozmawiano 
o współpracy między Bran-
denburgią i pięcioma pol-
skimi regionami.

Podczas spotkania z mini-
ster finansów  i spraw euro-
pejskich Brandenburgii Ka-
trin Lange Wielkopolskę re-
prezentował wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak. Rozmo-
wy (w których uczestniczyli 
też przedstawiciele Mazow-
sza, Dolnego Śląska, Pomorza 
Zachodniego i Lubuskiego) 
dotyczyły m.in. możliwości 
rozwoju współpracy polsko-
-brandenburskiej w zakresie 
odnawialnych źródeł ener-
gii oraz efektywności ener-
getycznej, wymiany stażowej 
czy wyzwań transportowych. 

– Tematów do rozmów 
i wymiany doświadczeń 
mamy wiele. Należą do nich 
np. technologie wodorowe, 
funkcjonowanie kolei czy 
zarządzanie kryzysowe – wy-
mieniał Wojciech Jankowiak, 
przypominając, że w 2023 r. 
przypada jubileusz 20-lecia 
partnerstwa Wielkopolski 
i Brandenburgii.  RAK
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Minister Katrin Lange i wicemar- 
szałek Wojciech Jankowiak.
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Inwestycje  
z dofinansowaniem
Samorządy, uczelnia i pla-
cówki medyczne pozyska-
ły kolejne dotacje unijne 
z WRPO 2014+.

31 stycznia marszałek Ma-
rek Woźniak podpisywał 
w Czarnkowie, Obornikach 
i Chodzieży umowy na unij-
ne dofinansowanie termo-
modernizacji budynków oraz 
doposażenie szpitali. Ich łącz-
na wartość to blisko 9 mln zł.

Dzięki instrumentowi RE-
ACT-EU, który jest odpowie-
dzią Komisji Europejskiej na 
skutki pandemii COVID-19, 
szpitale z tych trzech miast 
kupią nowe wyposażenie, 
w tym stoły operacyjne, apa-
raty USG czy do laserotera-
pii, sprzęt do ratownictwa 
medycznego.

Podczas wizyty w Obor-
nikach marszałek podpisał 
też dwie umowy (na ponad 
3,6 mln zł) na termomoder-
nizację: internatu w Zespole 
Szkół w Objezierzu i budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Rożnowie.

1 lutego unijne kontrak-
ty zawarto w Kościanie. Bli-
sko 5 mln zł z WRPO 2014 + 
wesprze termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 4, co 
pozwoli m.in. na ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynku, 
wymianę okien, moderniza-
cję instalacji c.o. Beneficjen-
tem drugiej umowy jest szpi-
tal w Kościanie, który dzięki 
instrumentowi REACT-EU 
otrzyma 5,9 mln zł. Placów-
ka uzupełni i wymieni sprzęt, 
w tym aparaty RTG i USG, la-
paroskop czy artroskop. Pla-
nowany jest też zakup dwóch 
karetek.

2 lutego Marek Woźniak 
podpisał w UMWW umo-
wę o unijny grant z rektorem 
Politechniki Poznańskiej. Po-
nad 4 mln zł pozwolą m.in. 
na zakup 12 zestawów bezza-
łogowych statków powietrz-
nych, mobilnej stacji nadzo-
ru i kontroli nad nimi wraz 
z lądowiskiem oraz zestawu 
kamer do obrazowania po-
wierzchni Ziemi.

Tego dnia, także w UMWW, 
parafowano kontrakty na eu-
rofundusze z REACT-EU dla 
placówek medycznych. Wo-
jewódzki Szpital Zespolo-
ny w Kaliszu kupi za ponad 
6,7 mln zł m.in.: defibrylatory, 
elektrokardiografy, ultrasono-
grafy, aparat RTG, kardiomo-
nitory. Z kolei Ośrodek Pro-
filaktyki i Epidemiologii No-
wotworów w Poznaniu otrzy-
ma prawie 0,5 mln zł na zakup 
nowoczesnych stacji diagno-
stycznych do obrazowania  
e-radiologicznego pacjentów.

3 lutego w Krotoszynie, Sie-
roszewicach i Kępnie mar-
szałek podpisał kolejne trzy 
umowy na unijne dofinan-
sowanie termomodernizacji: 
sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 w Krotoszynie (wartość 
dotacji to 600 tys. zł), budyn-
ków Urzędu Gminy Siero-
szewice (360 tys. zł) oraz Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie i budynku główne-
go Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych nr 2 w Kępnie 
(łącznie 760 tys. zł).

O pozostałych tego typu 
grantach, przyznanych 
w styczniu, piszemy na stro-
nach 14 i 15.  RAK

Jak co roku, przedstawiciele zarządu województwa włączyli 
się w styczniową zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, m.in. przekazując na licytacje ciekawe fanty. Marszałek 
Marek Woźniak wystawił nartę z autografami polskich skocz-
ków (m.in. Adama Małysza, Kamila Stocha i Dawida Kubackie-
go), zestaw gadżetów i publikacji związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim, a także album podpisany przez św. Mikołaja 
z Rovaniemi. Paulina Stochniałek zaproponowała wylicytowa-
nie… wizyty u niej w gabinecie, połączonej ze zwiedzaniem 
urzędu. Jack Bogusławski zaoferował weekendowe pobyty 
w podległych samorządowi województwa: ośrodkach edukacji 
przyrodniczej w Chalinie i Lądzie oraz Zamku Wielkopolskim 
w Rokosowie. Gdy zamykaliśmy to wydanie, licytacje w inter-
necie trwały, osiągając wartość od kilkuset do prawie 2 tysię-
cy złotych. Na zdjęciu – Marek Woźniak i Paulina Stochniałek 
z Jerzym Owsiakiem podczas nadania imienia WOŚP skwero-
wi przy szpitalu dziecięcym w Poznaniu.  ABO

ZAGRALI Z ORKIESTRĄ
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Plan na budowę
Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego nabiera  
coraz bardziej realnych kształtów.

Przypomnijmy, że od 
1 stycznia wojewódz-
two formalnie przejęło 

od miasta Poznania Wielko-
polskie Muzeum Niepodle-
głości, którego jednym z od-
działów jest Muzeum Powsta-
nia Wielkopolskiego. Otwo-
rzyło to drogę do przyjęcia na 
siebie przez regionalny samo-
rząd roli inwestora w projek-
cie budowy nowej placówki 
mającej upamiętniać zwy-
cięską insurekcję z lat 1918-
-1919.

Minister potwierdza
16 stycznia w Warszawie 
marszałek Marek Woźniak 
spotkał się z wicepremierem, 
ministrem kultury i dziedzi-
ctwa narodowego Piotrem 
Glińskim. Ministerstwo po-
twierdziło deklarację finanso-
wania z budżetu państwa 60 
proc. kosztów budowy mu-
zeum, szacowanych wstępnie 
na poziomie 370 mln zł. 

Marszałek przekazał mi-
nistrowi wniosek dotyczący 
współprowadzenia muzeum 
przez resort. Teraz urzędnicy 
pracują nad zapisami umowy, 
która potwierdzi te uregulo-
wania i umożliwi przekazanie 
pieniędzy. Przypomnijmy, że 

już wcześniej w wieloletniej 
prognozie finansowej sejmik 
zarezerwował wojewódzkie 
środki na tę budowę.

Jaki harmonogram?
Z działalnością przejętego 
Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości, a zwłaszcza 
z zamierzeniami dotyczącymi 
nowej powstańczej placówki 
zapoznali się również radni 
z sejmikowej Komisji Kultu-
ry. Na posiedzeniu, które od-
było się 17 stycznia, tematy te 
omówił dyrektor WMN Prze-
mysław Terlecki. Poinformo-
wał, że obiekt o powierzch-
ni około 3000 metrów kwa-
dratowych będzie budowany 
w miejscu dawnego lodowi-
ska „Bogdanka”. 

Mówił też o założeniach 
wybranego już wcześniej 
projektu architektonicznego 
(przewiduje on cztery nie-
wielkie budynki, a zlokali-
zowanie głównej ekspozycji 
w części podziemnej), kon-
cepcjach związanych z aran-
żacją wystawy stałej i plano-
wanym harmonogramie dzia-
łań. Ten zakłada przeprowa-
dzenie jeszcze w bieżącym 
roku przetargu na wyko-
nawcę i rozpoczęcie budo-

wy, a udostępnienie muze-
um publiczności – na koniec 
2026 roku.

Kto się dołoży?
– Największym wyzwaniem, 
oprócz sfinansowania inwe-
stycji (a zapewne będą to jesz-
cze większe koszty niż nam 
się dzisiaj wydaje), będzie to, 
jak powstałą muzealną kuba-
turę wypełnić atrakcyjną dla 
zwiedzających treścią – przy-
znał podczas wspominanego 
posiedzenia komisji marsza-
łek Marek Woźniak.

Kwestię ewentualnego do-
finansowania budowy przez 
samorządy z regionu mar-
szałek poruszył także pod-
czas zjazdu Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopol-
ski, który odbył się 19 stycz-
nia w UMWW. – Wydaje mi 
się, że honorem większości 
samorządów wielkopolskich, 
zwłaszcza tych, gdzie toczy-
ły się walki i skąd pochodzili 
powstańcy, będzie dołożenie 
własnej cegiełki w tej spra-
wie. Z takim apelem wystą-
pię i będę liczył na życzliwość, 
bo to nasza wspólna sprawa 
i nasze wspólne przedsięwzię-
cie – powiedział Marek Woź-
niak.  ABO
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Według istniejącego projektu tak ma wyglądać naziemna część nowego obiektu.
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O wizjach dotyczących projektowanej placówki mówił radnym z sejmikowej Komisji Kultury  
dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.

Eurofundusze 
pod nadzorem

Wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak został człon-
kiem gremium nadzoru-
jącego wydawanie na po-
ziomie krajowym unijnych 
środków na infrastrukturę.

Chodzi o komitet monito-
rujący program „Fundusze 
Europejskie na Infrastruktu-
rę, Klimat i Środowisko 2021-
2027”. W tym gremium wice-
marszałek jest jednym z sześ-
ciu przedstawicieli strony sa-
morządowej oraz jedynym 
reprezentantem polskich wo-
jewództw.

– Wkład funduszy unij-
nych z programu „Infra-
struktura i Środowisko” (po-
przednika obecnego FEnIKS) 
na lata 2014-2020 w wartość 
projektów realizowanych 
w Wielkopolsce wyniósł po-
nad 6 miliardów złotych. 
Więc fundusze na infrastruk-
turę i środowisko to poważny 
i potężny instrument finan-
sowy, w jego ramach w no-
wym unijnym rozdaniu 2021-
-2027 zaplanowano dla Polski 
aż 24 mld euro – zwraca uwa-
gę Wojciech Jankowiak.  ABO

Zmarł Piotr Waśko

Po długiej chorobie 29 
stycznia, w wieku 61 lat, 
zmarł Piotr Waśko, samo-
rządowiec, polityk, spo-
łecznik.

W latach 1996-2002 był 
burmistrzem wielkopolskie-
go Wielenia. W 2006 roku 
zdobył mandat radnego woje-
wództwa i w sejmiku zasiadał 
przez niespełna rok, po czym 
na cztery lata został posłem 
na Sejm z listy PO. W 2018 
roku wybrano go na radnego 
powiatu czarnkowsko-trzcia-
neckiego.

Przez lata pracował jako 
dyrektor i zastępca dyrekto-
ra Departamentu Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego. W ostatnim cza-
sie szefował realizowanemu 
z powodzeniem przez samo-
rząd regionu projektowi „Cy-
frowa Szkoła Wielkopolsk@ 
2020”. 

Działał społecznie także 
w dziedzinie kultury, m.in. 
w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami w Poznaniu.  ABO
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Przedstawiamy tematy, które radni poruszali 
w interpelacjach i zapytaniach podczas XLIX sesji 

sejmiku oraz w okresie międzysesyjnym.

Adam Bogrycewicz (PiS) interpelował w sprawach: rezygna-
cji z kart uprawniających do zniżek na przejazdy pocią-
gami regionalnymi, publikacji informacji na stronie BIP 
UMWW, budowy chodnika przy DW 180 w miejscowo-
ści Stobno. Mówił ponadto o likwidacji komisariatów 
policji w terenie.

Marek Sowa (PiS) złożył interpelację dotyczącą konieczno-
ści budowy przejścia dla pieszych na DW 432 w Osiecz-
nej. Potrzebę wyznaczenia bezpiecznego przejścia 
radny argumentował wzmożonym ruchem związanym 
z funkcjonowaniem po przeciwnych stronach szosy 
dwóch marketów.

Małgorzata Stryjska (PiS) wystosowała zapytanie związa-
ne z parkingiem przy nowym szpitalu dziecięcym przy 
ul. Wrzoska w Poznaniu. Wskazując na sygnalizowaną 
przez rodziców – zwłaszcza w przypadku wielodnio-
wego pobytu w placówce – uciążliwość opłat, pytała 
o możliwość ich zniesienia.

Filip Kaczmarek (PO) zgłosił interpelacje w kwestiach: wa-
runków wynagradzania egzaminatorów oraz wysokości 
opłat wnoszonych za egzaminy w Wojewódzkim Ośrod-
ku Ruchu Drogowego, pomijania radnych w przeka-
zach medialnych przygotowywanych przez pracowni-
ków UMWW.

Łukasz Grabowski (PiS) w swoim zapytaniu poruszył sprawę 
prac związanych z utworzeniem Wielkopolskiego Sa-
morządowego Centrum Rozwoju Wsi, podnosząc przy 
tym kontekst powołania przez zarząd województwa 
Wielkopolskiej Rady Rolniczej jako ciała doradczego.

Zofia Itman (PiS) złożyła zapytanie o nieobecność rad-
nych podczas wizyty marszałka w Kole oraz (w związku 
z konsultacjami rozkładu jazdy) interpelacje dotyczące 
kursowania: autobusów między Koninem a Kaliszem, 
a także pociągów na trasach Gniezno – Jarocin – Kroto-
szyn i Poznań – Kłodawa.

Mirosława Rutkowska-Krupka (PO) interpelowała – w imie-
niu gminy Łobżenica – o dofinansowanie z budżetu 
województwa dalszego remontu 41 studni kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanych w przebiegu DW 242 na 
ulicach Wyrzyskiej, Powstańców i Sportowej w tej miej-
scowości.

Marzena Wodzińska (PO) w złożonej interpelacji pytała 
o wyjaśnienie kwestii związanych z implikacją wydane-
go pod koniec ubiegłego roku rozporządzenia ministra 
klimatu i środowiska w sprawie mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów 
komunalnych.

Leszek Bierła (PiS) zgłosił interpelację w sprawie budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej na terenie wsi Tomice przy 
DW 422. W załączeniu radny przekazał podpisy oko-
ło stu mieszkańców miejscowości popierających ideę 
przekształcenia istniejącego obecnie chodnika w ww. 
ścieżkę.

Marta Dzikowska (PO) w swoim zapytaniu, wskazując na 
ogólnopolski kryzys w psychiatrii, wniosła o przedsta-
wienie skuteczności realizowanego w Wielkopolsce 
przez samorząd województwa „Regionalnego progra-
mu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi”.

Ewa Panowicz (PO), nawiązując do otrzymanej odpowiedzi 
na swoją interpelację dotyczącą sfinansowania zaku-
pu robota chirurgicznego dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Lesznie, prosiła o uzasadnienie nie-
uwzględnienia tego wydatku w budżecie wojewódz-
twa na 2023 rok.

Henryk Szymański (PO) w przedstawionej przez siebie inter-
pelacji postulował wybudowanie przy budynku Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu ogólnodostępnej stacji ładowania samo-
chodów elektrycznych.  ABO

SEJMIKOWE PYTANIA
t

Ostatni dzwonek dla młodych radnych
Zostało niewiele czasu, by przy-
stąpić do historycznego, bo 
pierwszego w naszym regionie, 
naboru do Młodzieżowego Sej-
miku Województwa Wielkopol-
skiego! Termin naboru zgłoszeń 
upływa z końcem lutego.

To szansa dla wszystkich mło-
dych, aktywnych Wielkopolan, któ-
rzy chcą jeszcze bardziej zaangażo-
wać się na rzecz regionu, a także 
podnieść swoje umiejętności w ta-
kich dziedzinach, jak praca w gru-
pie, wyrażanie i rozumienie różnych 
punktów widzenia, negocjowanie, 
zdolność do uczestnictwa w proce-
sach podejmowania decyzji.

Małgorzata Waszak-Klepka, prze-
wodnicząca sejmiku województwa, 
uważa, że chętnych do zasiadania 
w MSWW nie zabraknie: – Jestem 
przekonana, że wielkopolska mło-
dzież wykaże duże zainteresowanie 
możliwością pracy w nowo powsta-
jącym gremium, którego radni będą 
głosem młodzieży w dialogu z sej-
mikiem i zarządem województwa.  

Skład MSWW utworzy 39 rad-
nych reprezentujących 6 okręgów 
wyborczych (podobnie, jak jest to 
w „dorosłym” sejmiku). Będą oni 
wybierani przez komisję wyborczą, 
a ich kadencja potrwa 3 lata. Statut 
przewiduje, że radnymi mogą zostać 
osoby z Wielkopolski, które najpóź-
niej w dniu wyboru (a ten ustalono 
na 30 kwietnia 2023 r.) będą miały 

ukończone 15 lat i nie przekroczą 
do tej daty 20. roku życia.

Co zadecyduje o wyborze? Oce-
niane będą m.in. dotychczasowe 
dokonania młodych kandydatów 
w dziedzinie działalności społecz-
nej, inicjatywy podejmowane przez 
nich na rzecz lokalnej społeczności, 
a także sukcesy odnoszone w olim-
piadach przedmiotowych. Liczyć się 
będzie również ocena pracy (w obję-
tości do 4000 znaków), którą napi-
szą aplikujący, zatytułowana „Wiel-
kopolska moich marzeń. Moja pra-
ca na rzecz województwa wielko-
polskiego”. Kandydat musi posiadać 
rekomendację samorządu uczniow-

skiego, studenckiego lub organizacji 
pozarządowej z terenu wojewódz-
twa wielkopolskiego, w której dzia-
łalność jest zaangażowany.

– Wiem, że jest wiele utalento-
wanych osób, które chcą pracować 
na rzecz Wielkopolski, chcą też, by 
była nowoczesna i innowacyjna. Sej-
mik to dobre miejsce dla takiej mło-
dzieży – zachęca do wzięcia udziału 
w naborze marszałek Marek Woź-
niak.

Szczegóły dotyczące przedsię-
wzięcia (w tym dokumenty potrzeb-
ne do złożenia aplikacji) znajdują się 
na stronie internetowej www.umww.
pl/mlodziezowy-sejmik.  ABO

Pomożemy Ukrainie
Radni przeznaczyli 5 mln zł na wsparcie rzeczowe dla partnerów z Ukrainy, 
zwłaszcza z obwodu charkowskiego.

W Ukrainie toczy się bez-
względna walka, która 
przynosi zarówno ofiary 

śmiertelne, jak i rannych. Chcemy 
udzielić pomocy naszym sąsiadom 
w obszarze opieki zdrowotnej, za-
równo żołnierzom, jak i cywilom – 
podkreślał w rozmowie z dziennika-
rzami przed sesją sejmiku 30 stycz-
nia marszałek Marek Woźniak.

„W związku z trwającym konflik-
tem zbrojnym na terytorium Ukra-
iny na skutek ataku wojsk Federacji 
Rosyjskiej, odpowiadając na proś-
by ze strony partnerów ukraińskich, 
Samorząd Województwa Wielko-
polskiego, chcąc wesprzeć społecz-
ności lokalne i regionalne Ukrainy 
w granicach swoich zadań i kom-
petencji, wyraża zamiar udzielenia 
pomocy rzeczowej Ukrainie w roku 

2023 do kwoty 5 milionów złotych” 
– brzmi pierwsze zdanie uzasadnie-
nia uchwały. 

Marszałek przypomniał, że 
4 stycznia spotkał się w Warszawie 
z ambasadorem Ukrainy w Polsce 
Wasylem Zwaryczem. Podczas roz-
mów zadeklarował m.in. chęć prze-
kazania konkretnej pomocy rzeczo-
wej i humanitarnej oraz wsparcie za-
plecza medycznego, zwłaszcza w ob-
szarach przyfrontowych.

– Mówiłem wówczas o udziele-
niu pomocy o wartości około 1 mln 
euro, zaznaczając, że jeśli otrzyma-
my listę najbardziej pilnych potrzeb, 
odniesiemy się do niej w postaci 
konkretnego wsparcia rzeczowego 
– tłumaczył Marek Woźniak.

Takie zestawienie wpłynęło z ukra-
ińskiego Ministerstwa Zdrowia.

– W pierwszej kolejności chcemy 
zadbać o transport, który zapewni 
ewakuację ludności. Myślimy rów-
nież o zakupie ambulansów, mo-
bilnych, kontenerowych pracowni 
diagnostycznych lub bloków opera-
cyjnych, a także wyposażenia chirur-
gicznego – podsumował marszałek.

Projekt uchwały w tej sprawie po-
parła 16 stycznia podczas zdalnego 
posiedzenia Komisja Strategii Roz-
woju Regionalnego i Współpracy 
Międzynarodowej, ale ostateczna 
decyzja należała do całego sejmiku. 
Radni zaakceptowali 30 stycznia ten 
dokument bez zastrzeżeń.

Podobne uchwały o udzieleniu 
pomocy społecznościom lokalnym 
i regionalnym Ukrainy przyjmują 
też samorządy innych polskich wo-
jewództw.  RAK
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Można przypuszczać, że pierwszy nabór do Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego spotka się z równie dużym zainteresowaniem, jak 
poprzednie tzw. projektowe edycje (na zdjęciu kuluary młodzieżowej sesji 
z 2018 roku).
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Sejmik jednomyślnie poparł uchwałę o wsparciu rzeczowym dla partnerów z Ukrainy.
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Wicemarszałek  
Wojciech Jankowiak
– odpowiedział Kry-
stynie Kubickiej-Sztul 
w  sprawie dofinanso-
wania prac remonto-
wych parowozowni 

Średzkiej Kolei Powiatowej. Wskazał, 
że samorząd województwa od kilku-
nastu lat udziela pomocy finansowej 
samorządom, na terenie których wy-
konywane są przewozy na sieci kolei 
wąskotorowych. W budżecie woje-
wództwa na rok 2023 zabezpieczo-
no na ten cel 500.000 złotych, które 
zostaną podzielone i przekazane JST 
w wysokości zależnej od najpilniej-
szych potrzeb remontowych.
 

Wicemarszałek  
Krzysztof Grabowski
– przekazał Jarosławo-
wi Maciejewskiemu, 
że w  sprawie budowy 
zbiornika retencyjno-
-przeciwpowodziowe-

go na Strudze Gołanieckiej, położone-
go w Laskownicy w gminie Gołańcz, 
zwrócił się z zapytaniem do Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w Poznaniu. W odpowiedzi 
Wody Polskie poinformowały, że ze 
względu na wysokie koszty budowy 
zbiornika oraz brak możliwości wspar-
cia finansowego ze źródeł zewnętrz-
nych Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu podjął decyzję 
o odstąpieniu od realizacji tego zada-
nia. Wyraził też ubolewanie z powodu 
odebrania marszałkom województw 
kompetencji do realizacji tego typu 
zadań.
  

Członek zarządu  
województwa  
Paulina Stochniałek
– poinformowała Ewę 
Panowicz o  przesłan-
kach braku uwzględ-
nienia dotacji dla Wo-

jewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Lesznie na zakup robota chirurgicz-
nego w budżecie województwa na 
2023 rok. 

– odpisała Markowi Sowie, że de-
cyzja dyrektora Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Lesznie o prze-
dłużeniu umowy najmu pomiesz-
czeń na cele użytkowe firmie Frese-
nius Nephrocare Polska nie wymagała 
zgody zarządu województwa. Zawar-
cie przedmiotowej umowy umożli-
wił zapis uchwały sejmiku w sprawie 
określenia zasad zbycia, wydzierża-
wienia, wynajęcia, oddania w użytko-
wanie lub użyczenie majątku trwa-
łego SPZOZ. Ponadto powiadomiła 
radnego, że dyrekcja szpitala decy-
zję podjęła po działaniach polega-
jących na analizie rynku oraz mając 
na uwadze wcześniejsze, dobre do-
świadczenia związane ze współpra-
cą z ww. firmą. 

Członek zarządu  
województwa  
Jacek Bogusławski
– odniósł się do inter-
pelacji Marzeny Wo-
dzińskiej.
W sprawie zmiany inter-

pretacji art. 48a ustawy o odpadach 
poinformował, że nie istnieje podsta-
wa prawna odmowy uznania zabez-
pieczenia roszczeń w formie polisy 
ubezpieczeniowej. Ze względu jed-
nak na wątpliwości, szeroko komen-
towane przez urzędy marszałkowskie, 
dotyczące niewypłacalności polis sta-

nowiących zabezpieczenie roszczeń, 
przyjęto praktykę skłaniania wniosko-
dawców do obrania innej (bezpiecz-
niejszej) niż polisa formy zabezpie-
czenia. Takie praktyki są stosowane 
w większości urzędów marszałkow-
skich w kraju.

Poinformował, że w Wydziale Go-
spodarki Odpadami Departamentu 
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu 
UMWW jest zatrudnionych 11 osób 
oraz naczelnik wydziału. Liczba spraw 
przypadających na osobę mieści się 
w przedziale od 10 do 75 (średnio 36 
spraw/osobę). Maksymalna liczba, za-
pewniająca w miarę efektywną pracę, 
nie powinna wynosić więcej niż 20 
spraw. Brak zabezpieczenia w budże-
cie państwa środków na nowe etaty 
służące realizacji zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej był i jest znaczą-
cym powodem opóźnień w wydawa-
niu decyzji. Fakt ten był wielokrotnie 
sygnalizowany Ministerstwu Klimatu 
i Środowiska.

Zastępca dyrektora  
Departamentu Kultury 
UMWW Grażyna Brzezińska
– w imieniu marszałka 
województwa odpo-
wiedziała na interpela-
cje Filipa Kaczmarka. 

W sprawie działań na rzecz polep-
szenia jakości projektów zgłaszanych 
do otwartego konkursu ofert na re-
alizację zadań w dziedzinie kultury 
przekazała informacje na temat róż-
norodności składanych wniosków 
oraz  procedury ich oceniania. Poin-
formowała także o rozpoczęciu cy-
klu spotkań skierowanych do przed-
stawicieli trzeciego sektora z  tych 
gmin i powiatów, z których wpływa  
najmniej wniosków, bądź są one nie-
dopracowane pod względem formal-
nym.

W kwestii sposobu prawidłowego 
oszacowania kosztów stworzenia sy-
stemu identyfikacji wizualnej Szlaku 
Pracy Organicznej przedstawiła uzy-
skane od dyrektora Pałacu Generała 
Dąbrowskiego w Winnej Górze infor-
macje na temat oznakowania szlaku 
oraz poinformowała o możliwości sfi-
nansowania takich prac.

Co do koncepcji Szlaku Pracy Or-
ganicznej przedstawiła uzyskane od 
dyrektora Pałacu Generała Dąbrow-
skiego w Winnej Górze informacje 
na temat przebiegu prac związanych 
z tym zadaniem.

Dyrektor Biura Komunikacji  
Zewnętrznej i Promocji 
UMWW Marcin Fuszpaniak
– odpisał Filipowi Kacz-
markowi w sprawie pre-
zentowania aktywności 
sejmiku w mediach spo-

łecznościowych. Przekazał, że podję-
cie decyzji o utworzeniu i prowadze-
niu fanpage’a dedykowanego działa-
niom sejmiku leży w gestii prezydium 
sejmiku, ewentualnie jego kancelarii. 
Dodał, że działalność samorządu wo-
jewództwa jest wypadkową decyzji 
podejmowanych przez sejmik, stąd 
informacje publikowane w mediach 
społecznościowych w sposób pośred-
ni dotyczą także sejmiku. Poinformo-
wał, że nie był przeprowadzony au-
dyt komunikacyjny obejmujący me-
dia społecznościowe. Comiesięczne 
raporty i analizy wskazują na rosnące 
zainteresowanie działaniami samorzą-
du. Tylko w 2022 roku informacje za-
mieszczone na fanpage’u UMWW uzy-
skały 8,8 milionów wyświetleń.  ABO

ZARZĄD ODPOWIADA
t

Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi udzielonych  
na wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.

Zamiast ośrodka 
będzie zamek

W miejsce dotychczasowego 
Ośrodka Integracji Europej-
skiej będzie Zamek Wielkopolski 
w Rokosowie.

Korekta nazwy położonego nie-
daleko Gostynia miejsca to efekt 
uchwały podjętej przez sejmik 30 
stycznia. Radni zmienili w niej sta-
tut instytucji, zastępując dokument 
funkcjonujący od 2010 roku.

Wcześniej pozytywnie taką na-
zwę i inne zapisy statutowe zaopi-
niowała Komisja Gospodarki. Pod-
czas dyskusji wskazywano, że „Za-
mek Wielkopolski w Rokosowie” ma 
podkreślać, że obiekt jest własnoś-
cią samorządu województwa, któ-
ry w ostatnich latach zainwestował 
spore kwoty w jego remont (ostat-
nia, najpoważniejsza część tej inwe-
stycji ma się zakończyć w bieżącym 
roku). Istotne zmiany w statucie do-
tyczą też profilu i generalnych celów 
działalności placówki. Teraz orga-
nizowane w zamku szkolenia, kon-
ferencje i inne wydarzenia mają się 
koncentrować głównie na tematyce 
związanej z samorządem wojewódz-
twa i dziedzinami, którymi on się 
zajmuje.  ABO

Styczniowe obrady sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły 
się w gościnnych progach Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Po-
prowadził je przewodniczący komisji Czesław Cieślak, który od 30 lat peł-
ni też funkcję prezesa zarządu tej spółdzielni. Najpierw prezes Wielkopol-
skiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła oraz 
Czesław Cieślak omówili aktualne problemy związane z produkcją mleka. 
Dyskutowano m.in. o rosnących kosztach środków produkcji, zbóż i pasz, 
o znaczących wzrostach cen energii elektrycznej i gazu dla przedsiębior-
ców, o wpływie wojny w Ukrainie na eksport. Zastanawiano się też, jakie są 
perspektywy rozwoju dla branży mleczarskiej w czasach wysokiej inflacji 
i groźby spowolnienia gospodarczego w Europie i na świecie. Następnie 
radni i goście obejrzeli hale produkcyjne OSM w Kole. Produkty firmy (np. 
mleko, serki, masła, śmietany, pasty) są znane na rynku krajowym i za grani-
cą. Spotkać je można nie tylko w małych wiejskich sklepikach, ale głównie 
w marketach wielkich sieci handlowych. Zakład cały czas zwiększa skup 
mleka, instaluje nowoczesne linie technologiczne, rozwija eksport.  RAK

O PERSPEKTYWACH NA RYNKU MLEKA
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Bat na przestępców
Sejmik przekazał 5 mln zł na budowę nowoczesnego laboratorium  
kryminalistycznego dla wielkopolskiej policji.

Komenda Wojewódzka Poli-
cji w Poznaniu rozpoczyna 
realizację dużej inwestycji – 

budowę nowego laboratorium kry-
minalistycznego przy ul. Kocha-
nowskiego w Poznaniu. Gotowy 
jest projekt i pozwolenie na budo-
wę, policja wybrała też wykonaw-
cę prac i podpisała z nim umowę, 
a zgodnie z ustawą o programie 
modernizacji służb mundurowych 
zapewnione jest finansowanie pro-
jektu, choć dopiero od 2024 roku. 
Aby budowlańcy rozpoczęli prace 
wcześniej, konieczne jest wsparcie 
z innych źródeł, np. od samorządów.

19 stycznia podczas obrad sej-
mikowej komisji zdrowia marsza-
łek Marek Woźniak informował, 
że komendant wojewódzki policji 
w Poznaniu Piotr Mąka poprosił 
o dofinansowanie na poziomie 20 
mln zł. Zarząd województwa zgodził 
się wstępnie przekazać w 2023 roku 
5 mln zł, co poparli najpierw rad-
ni z komisji zdrowia i budżetowej, 
a następnie 30 stycznia cały sejmik.

Wcześniej deklarację wsparcia tej 
budowy kwotą 3 mln zł złożył już sa-
morząd miasta Poznania.

– To inwestycja niezwykle istotna 
dla regionu i wielkopolskiej policji. 
Laboratorium, które ma na swoim 
koncie duże sukcesy, jest obecnie 
rozproszone, działa często w nie-
sprzyjających warunkach. Chce-
my zapewnić infrastrukturę, która 
pozwoli na jeszcze bardziej efek-
tywną pracę policji – mówił pod-
czas sesji sejmiku marszałek Marek 
Woźniak, podkreślając, że to decy-
zja bez precedensu, bo wcześniejsze 
wsparcie dla tej służby munduro-

wej obejmowało inne zagadnienia 
i projekty.

Nowy 6-kondygnacyjny obiekt, 
warty 114 mln zł, ma powstać przy 
siedzibie KWP przy ul. Kochanow-
skiego w Poznaniu. Innowacyj-
ny sprzęt, który trafi do rąk poli-
cyjnych techników i biegłych, ma 
ułatwić i przyspieszyć wykrywanie 
przestępstw, nie tylko w Wielkopol-
sce, ale i w całym kraju. W dotych-
czasowym starym laboratorium, 
niespełniającym nowoczesnych 
standardów i działającym w kilku 
poznańskich lokalizacjach, pracu-
je obecnie 71 osób, prowadzących 
około 7000 analiz rocznie.

– Są wśród nich biegli sądowi, 
eksperci z różnych dziedzin nauki, 
detektywi i prawdziwi „zapaleńcy”. 
Dzięki ich pracy policjanci rozwi-

kłali m.in. kilka głośnych spraw, np. 
kradzieży obrazu Claude’a Mone-
ta z Muzeum Narodowego w Po-
znaniu, kradzieży 8 mln zł przez 
fałszywego konwojenta w Swarzę-
dzu czy brutalnych gwałtów – wy-
mieniał z sejmikowej mównicy ko-
mendant Piotr Mąka. – Bez udo-
wodnienia winy przestępcom trud-
no o karę, stąd nasza determinacja 
w rozpoczęciu prac i zakończeniu 
tej budowy. 

Najnowocześniejsze laboratorium 
w Polsce ma powstać do grudnia 
2024 roku, a na jego wyposażenie 
przewidziano kolejne kilka miesięcy.

– Bez naukowego wsparcia, bez 
nowoczesnych urządzeń i bez od-
powiedniej kadry trudno dziś osiąg-
nąć sukces, także w kryminalistyce 
– podsumował Piotr Mąka.  RAK
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Komendant wojewódzki policji w Poznaniu Piotr Mąka przekonywał radnych 
do wsparcia budowy laboratorium kryminalistycznego.
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Dowiozą żywność

„Transport i magazynowanie 
żywności uratowanej przed 
zmarnowaniem” – to tytuł 
konkursu o granty dla organi-
zacji pozarządowych z nasze-
go regionu, zajmujących się 
tego typu działalnością. Ban-
ki żywności, Caritas czy inne 
instytucje mogą uzyskać do 
75 tys. zł wsparcia na ten cel.
Pomoc finansowa z budżetu 
województwa pokryje część 
kosztów (nie więcej niż 85 
proc.) związanych z transpor-
tem żywności i  jej magazy-
nowaniem, zmniejszając ry-
zyko jej zmarnowania, a tak-
że zwiększy możliwości ope-
racyjne wspartej organizacji. 
Konkurs trwa do 28 lutego, 
a szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie interne-
towej www.umww.pl.  RAK

Ekologia i kultura

Do 31 maja Urząd Marszał-
kowski w Poznaniu przyjmuje 
zgłoszenia w XXIV edycji kon-
kursu pn. „Działania proeko-
logiczne i prokulturowe w ra-
mach strategii rozwoju wo-
jewództwa wielkopolskiego”. 
Skierowany jest on do samo-
rządów i ich jednostek podle-
głych oraz organizacji poza-
rządowych.

Chętni mogą zgłosić mak-
symalnie dwa projekty w każ-
dej z dwóch kategorii. Pierw-
sza dotyczy lokalnego oddzia-
ływania z  zakresu ekologii, 
promującego m.in. ochro-
nę wód, powietrza czy po-
wierzchni ziemi, gospodarkę 
odpadami, edukację ekolo-
giczną. W drugiej kategorii na 
wyróżnienie mogą liczyć pro-
jekty lokalne związane z kul-
turą, historią, tradycją.  RAK

Na ekomurale

Organizacje pozarządowe 
z  Wielkopolski mogą wziąć 
udział w  organizowanym 
przez UMWW konkursie 
z dziedziny ekologii i ochro-
ny zwierząt oraz ochrony dzie-
dzictwa przyrodniczego. Pod 
tą nazwą kryją się granty na 
wykonanie specjalnych eko-
logicznych murali, namalowa-
nych antysmogową farbą do 
elewacji.

Taka ściana, element błękit-
no-zielonej infrastruktury, po-
zwala na walkę z zanieczysz-
czeniem powietrza w sposób, 
który nie wymaga od nas żad-
nej dalszej aktywności. Kon-
kursową ofertę należy wyge-
nerować i złożyć elektronicz-
nie do 24 lutego poprzez ge-
nerator wniosków dostępny 
na stronie internetowej www.
witkac.pl.  RAK

4 pory roku

Samorząd województwa za-
prasza uczniów szkół pod-
stawowych z  Wielkopolski 
do udziału w  konkursie pn. 
„Cztery pory roku z  OZE”. 
Przedsięwzięcie ma eduko-
wać młodzież w zakresie od-
nawialnych źródeł energii, 
promować efektywność ener-
getyczną czy racjonalne wy-
korzystanie prądu.

Chęć uczestnictwa w rywa-
lizacji (polegającej na przygo-
towaniu plakatu albo kalenda-
rza) należy zgłosić e-mailem 
(na adres: wde@umww.pl) do 
28 lutego. Następnie realizo-
wane będą etapy szkolne kon-
kursu, a na końcu prace trafią 
do etapu regionalnego. Tam 
kapituła sporządzi listę ran-
kingową najlepszych prac, na 
podstawie której zarząd wo-
jewództwa wskaże laureatów 
w każdym subregionie (kali-
skim, konińskim, leszczyńskim, 
pilskim, poznańskim).  RAK

Pomysł na środowisko

Uczniowie klas VI-VIII szkół 
podstawowych oraz młodzież 
z placówek ponadpodstawo-
wych mogą wziąć udział w or-
ganizowanym przez UMWW 
konkursie „Nasz pomysł na 
ochronę środowiska”. W VIII 
edycji przedsięwzięcia, za-
tytułowanej „Grasz – dbasz 
o środowisko”, należy wymy-
ślić i przygotować scenariusz 
przyrodniczej gry terenowej 
pn. „Poznaję i dbam o lokalną 
przyrodę” lub „Lokalni strażni-
cy przyrody”.

Scenariusz, stworzony przez 
reprezentujący jedną szko-
łę trzyosobowy zespół ucz-
niów, musi zawierać m.in.: te-
mat przewodni gry, instrukcję 
wraz z regulaminem, zadania 
do wykonania wraz z punkta-
mi za udzielenie poprawnej 
odpowiedzi. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 20 marca.  RAK

Znani Polacy

17 lutego mija termin składa-
nia prac w konkursie pn. „Po-
lacy w świecie znani z dzia-
łalności publicznej, misyjnej, 
naukowej, artystycznej i spor-
towej”. Tegoroczna edycja, 
skierowana do dzieci i  mło-
dzieży dotyczy aktywności 
Polaków w USA. 

Prace wraz z  wymagany-
mi w regulaminie załącznika-
mi należy złożyć lub przesłać  
pocztą do prowadzonych 
przez samorząd wojewódz-
twa publicznych bibliotek pe-
dagogicznych lub ich filii. Roz-
strzygnięcie nastąpi 10 marca 
podczas XXVII Targów Eduka-
cyjnych.  RAK

KONKURSY
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Te targi warto odwiedzić!
Zbliża się kolejna odsłona 
cieszących się co roku du-
żym powodzeniem Targów 
Edukacyjnych.

O popularności organizo-
wanego przez samorząd wo-
jewództwa wydarzenia może 
świadczyć fakt, że jego ubie-
głoroczną odsłonę odwiedzi-
ło prawie 42 tysiące osób, któ-
re mogły zapoznać się z ofertą 
130 szkół, placówek oświato-
wych i uczelni z całej Polski, 
a także wziąć udział w 77 war-
sztatach i wykładach.

Co czeka nas w tegorocznej 
– XXVII edycji targów, któ-
re odbędą się w dniach 10-12 
marca na terenie MTP?

Temat główny wydarzenia 
to „Wielkopolski Pociąg do 
Edukacji”. To nie tylko me-
tafora, bo jedno z atrakcyj-
nych stoisk przygotowują sa-
morządowe Koleje Wielko-
polskie.

W programie, jak co roku, 
znajdą się konferencje, webi-
naria, szkolenia e-learningo-
we, panele dyskusyjne dla na-
uczycieli, uczniów i rodziców, 
a przede wszystkim prezen-
tacja oferty edukacyjnej licz-
nych szkół i placówek oświa-
towych.

Tradycyjnie już ciekawie 
zapowiadają się propozycje 
przygotowane przez wielko-
polskie samorządowe cen-
tra kształcenia zawodowego 
i ustawicznego. Zaplanowa-
no tam m.in. zabiegi upięk-
szające, pokazy florystyczne, 
warsztaty terapii zajęciowej 
i prezentacje z zakresu tech-
niki dentystycznej. Centra 
w ramach prowadzonych kie-

runków kształcenia i kursów 
przedstawią też takie zawody, 
jak np. technik masażu, kra-
wiectwa, wizażu i fotografii. 

Na targach nie zabraknie 
również bezpłatnych kon-
sultacji z profesjonalnymi 
doradcami zawodowymi, 
o które zadbają wielkopol-
skie centra wsparcia rzemio-
sła, kształcenia dualnego i za-
wodowego. Na ich stoiskach 

można będzie skorzystać 
m.in. z diagnozy predyspo-
zycji zawodowych.

Udział w targach jest bez-
płatny. Szczegółowy pro-
gram, zawierający wszystkie 
przygotowane przez orga-
nizatorów atrakcje, dostęp-
ny będzie w dniach po-
przedzających wydarzenie 
na stronach internetowych 
UMWW i MTP.  ABO

Docenieni za pomysły
Podczas styczniowej sesji sejmiku nagrodzono laureatów konkursu  
„i-Wielkopolska – innowacyjni dla Wielkopolski”.

Mobilny rezonans 
magnetyczny oraz 
moduł umożliwia-

jący zasilanie wodorowe ma-
łych pojazdów – te produk-
ty przyniosły ich producen-
tom zwycięstwo w najnowszej 
edycji organizowanego przez 
samorząd województwa kon-
kursu „i-Wielkopolska – in-
nowacyjni dla Wielkopolski”. 
Nagrodzeni zostali uhonoro-
wani podczas sesji sejmiku, 
która odbyła się 30 stycznia.

– Laureatów wyłaniali-
śmy w dwóch kategoriach: 
„inteligentne specjalizacje 
dla Wielkopolski” oraz „H2 
Wielkopolska” – mówił prze-
wodniczący konkursowej ka-
pituły, członek zarządu woje-
wództwa Jacek Bogusławski.  
– Pula nagród finansowych to 
120 tysięcy złotych, a oprócz 
dyplomu i statuetki laureaci 
otrzymują od nas także cen-
ny pakiet promocyjny pod-
czas wydarzeń o charakterze 
gospodarczym.

W pierwszej z wymienio-
nych kategorii wygrała spółka 
JMP Medical. Uznanie przy-
niosła jej mobilna pracow-
nia rezonansu magnetycz-
nego wykonana w naczepie, 
stanowiąca w pełni funkcjo-
nalną, samowystarczalną pla-

cówkę medyczną wyposażo-
ną w zaawansowany system 
diagnostyki obrazowej.

Z kolei firma graphen sp. 
z o.o. za projekt „wodorowy 
moduł zasilający HSEnergy” 
została nagrodzona w drugiej 
konkursowej kategorii. Opra-
cowany przez firmę element 
umożliwia konwersję małych 
pojazdów elektrycznych (np. 
wózków paletowych, golfo-
wych, urządzeń transportu 
bliskiego) na bezemisyjne 
zasilanie wodorowe.

– Zależy nam na tym, aby 
regionalne przedsiębiorstwa 
na konkurencyjnym świato-
wym rynku oferowały pro-
dukty potwierdzające jakość 
wielkopolskiej gospodarki 
– podkreślał podczas sesji 
marszałek Marek Woźniak. 
I komplementował laureatów: 
– Mamy do czynienia z dwie-
ma realizacjami wysokiej pró-
by, bardzo obiecującymi. Cie-
szę się, że oferujące je firmy 
możemy dostrzec i uhonoro-
wać. Życzę im, żeby zdobywa-

ły nowych klientów i przebi-
jały się do światowej czołówki 
innowacyjnych producentów. 

Konkurs „i-Wielkopolska 
– innowacyjni dla Wielkopol-
ski” skierowany jest do firm 
mających siedzibę w naszym 
województwie. Celem tego 
realizowanego od lat przez 
regionalny samorząd przed-
sięwzięcia jest docenienie 
i promocja rodzimych przed-
siębiorstw z powodzeniem 
wdrażających unikatowe roz-
wiązania.  ABO
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Targi co roku cieszą się dużym powodzeniem, a do najpopularniejszych atrakcji należą praktyczne 
pokazy dotyczące zawodów nauczanych w marszałkowskich szkołach.
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Przedstawicieli zwycięskich firm nagrodzili marszałek Marek Woźniak, przewodnicząca sejmiku 
Małgorzata Waszak-Klepka i Jacek Bogusławski z zarządu województwa.



7MONITOR WIELKOPOLSKI luty 2023

www.monitorwielkopolski.pl TEMAT MONITORA

Czas na kolej
Z wicemarszałkiem Wojciechem  
Jankowiakiem rozmawia Piotr Ratajczak

We wrześniu 2019 r. pisali-
śmy w „Monitorze”, że pa-
sażerowie z Wielkopolski 
korzystają ze 110 składów, 
które pokonują rocznie 
w regionie 11 milionów 
„pociągokilometrów”. Sa-
morządowa spółka Koleje 
Wielkopolskie dysponowa-
ła wówczas 56 pojazdami, 
a 54 składy kursowały jako 
tabor spółki Przewozy Re-
gionalne. Jak jest teraz?

– Obecnie województwo 
jest właścicielem 74 pojaz-
dów, z czego 25 to spalinowe 
szynobusy, a 49 to pociągi 
elektryczne. Ponadto 6 skła-
dów, nowoczesnych spalino-
wych „impulsów” z nowosą-
deckiego Newagu, należy do 
naszej samorządowej spółki 
Koleje Wielkopolskie. Oprócz 
tego po wielkopolskich to-
rach kursują 43 pociągi Pol-
regio, co oznacza, że koleja-
rze i podróżni mają codzien-
nie do dyspozycji 123 pojaz-
dy. Tę wyliczankę uzupełnia 
jeszcze 21 wagonów pasażer-
skich z Polregio. 

W 2022 r. ten tabor prze-
jechał w regionie 13 milio-
nów „pociągokilometrów”, 
a według naszych szacun-
ków w tym roku będzie ich 
już niemal 14 milionów.
17 stycznia podpisaliśmy 
umowę na dostawę 4 „el-
fów”. Planujemy jeszcze 
podobne zakupy?

– W nowym unijnym pro-
gramie regionalnym pn. Fun-
dusze Europejskie dla Wiel-
kopolski 2021-2027 na za-
kup taboru kolejowego zare-
zerwowano określone kwoty. 
Liczę, że z wkładem własnym 
będziemy dysponowali kwo-
tą ponad 200 mln zł, co po-
zwoli na zakup 7-8 nowych 
pociągów. Jednocześnie chce-
my się starać o dotacje unij-
ne na podobny cel zarówno 
z programów krajowych, jak 
i z eurofunudszy nadzoro-
wanych bezpośrednio przez 
Komisję Europejską. Łącznie 
planujemy zakup kilkunastu 
składów.
Pod koniec roku, gdy w Po-
znaniu odbierano dwa 
nowe „impulsy”, mówił 
pan, że to pewnie ostatnie 
pociągi z silnikiem diesla, 
które kupujemy. Następne 
będą wodorowe?

– To prawda, staramy się 
podpatrywać nowoczesne 

rozwiązania w dziedzinie 
ekologicznego transportu. 
Priorytetem będą zakupy po-
ciągów na linie niezelektryfi-
kowane, gdzie stosowany do-
tychczas napęd diesla mógłby 
być zastąpiony przez silnik 
wodorowy bądź elektryczny 
z napędem akumulatorowym. 
Ten rynek się dopiero rozwi-
ja, badamy możliwości pro-
ducentów w tej branży, ale to 
niewątpliwie rozwiązania, na 
które coraz częściej będą sta-
wiali przewoźnicy w Polsce 
i w Europie.
Kolejarze sami przyzna-
ją, że pociągów jest nadal 
zbyt mało, żeby ograniczyć 
tłok w godzinach poran-
nego komunikacyjnego 
szczytu. Samorząd je ku-
puje, by poprawić sytua-
cję, ale dodatkowe kursy 
na danej linii zachęcają 
następnych pasażerów… 
i koło się zamyka: znów 
brakuje składów.

– Problem jest znany od 
lat. Nie da się przy tej infra-
strukturze kolejowej zwięk-
szać liczby pociągów i czę-
stotliwości kursów. „Wąskim 
gardłem” jest m.in. przepusto-
wość poznańskiego węzła ko-
lejowego w godzinach szczy-
tu i brak trzeciego toru na 
odcinku między stacjami Po-
znań Wschód – Poznań Głów-
ny. Dlatego oprócz zakupu no-
wych pociągów konieczne są 
inwestycje w rozbudowę infra-
struktury, dalsza moderniza-
cja tras czy reaktywacja połą-
czeń na nieczynnych liniach, 
co proponujemy choćby w ra-
mach programu „Kolej+”.
Częstsze kursy pociągów 
to większe koszty. Samo-
rząd województwa w bu-
dżecie na 2023 r. przezna-
czył na dopłaty do przewo-
zów pasażerskich ponad 
320 mln zł, a kilkanaście 
lat temu te kwoty sięgały 
50-60 mln rocznie. Do ja-
kiego poziomu dojdziemy 
w 2030 r.?

– Trudno wskazać konkret-
ną kwotę, niemniej regionalny 
samorząd od lat konsekwen-
tnie wpiera rozwój kolei pasa-
żerskiej w Wielkopolsce. Do-
płaty do biletów kolejowych 
stanowią lwią część naszego 
budżetu i to z pewnością się 
nie zmieni. Jesteśmy zdeter-
minowani, by nadal rozwijać 
transport zbiorowy. z
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Inwestujemy w tabor
Samorząd województwa kupuje kolejne nowoczesne pociągi.

Zdarza się, że pasażero-
wie podróżujący kole-
ją po Wielkopolsce na-

rzekają na tłok w godzinach 
komunikacyjnego szczytu 
czy na nieodpowiedni roz-
kład jazdy. Rzadko jednak 
zdarzają się krytyczne uwa-
gi dotyczące samego taboru: 
jego nowoczesności, wyposa-
żenia, komfortu podróży, czy-
stości itp. Dlaczego?

To efekt ogromnych in-
westycji samorządu woje-
wództwa, który od kilkuna-
stu lat regularnie, jeśli dys-
ponował wolnymi środkami 
w budżecie, kupował kolej-
ne nowe pociągi lub stawiał 
na gruntowną modernizację 
starszych pojazdów. Pierw-
sze z nich, o napędzie spali-
nowym, województwo kupi-
ło ponad 20 lat temu w po-
znańskiej firmie ZNTK.

– Do tej pory wydaliśmy 
ponad 1,17 mld zł na inwe-
stycje w tabor. 703 mln zł 
pochodziły z budżetu woje-
wództwa, 441 mln zł to do-
tacje z Unii Europejskiej, a 28 
mln zł stanowił wkład budże-
tu państwa do unijnego pro-
jektu – wyliczał 17 stycznia 
w UMWW, podczas podpisa-
nia umowy na dostawę 4 no-

wych pociągów, marszałek 
Marek Woźniak.

Przełomem w tej kwestii 
była unijna perspektywa fi-
nansowa 2007-2013, kiedy 
samorząd województwa za-
kupił 22 nowoczesne „elfy”, 
które jeżdżą na najbardziej 
obleganych trasach. Stały się 
one wizytówką wielkopolskiej 
kolei, podróżni szybko do-
cenili ich wyposażenie (kli-
matyzację, biletomaty, wi-fi) 
i komfort podróży.

Ponieważ nowoczesne, 
pomalowane w charaktery-
styczne biało-czerwone bar-
wy pociągi zrobiły prawdzi-
wą furorę, samorząd szedł 

za ciosem. Kupno kolejnych 
składów („linków”, „elfów 2”, 
„impulsów”) oraz gruntowna 
modernizacja pociągów elek-
trycznych EN57, były wtedy 
możliwe dzięki dotacjom 
unijnym z lat 2014-2022.

We wrześniu 2019 r. sa-
morządowa spółka Koleje 
Wielkopolskie dysponowała 
55 pojazdami, ale ze wzglę-
du na szybki rozwój Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej fi-
nalizowano zakupy kolejnych 
pociągów.

Dzięki dotacji z WRPO 
2014+ najpierw przyjecha-
ło 10 nowych dłuższych „el-
fów 2”, dostarczonych przez 
bydgoską spółkę PESA. Na-
stępnie 5 kolejnych takich 
pociągów dokupiono po-
przez program Infrastruktura 
i Środowisko. Do tego doszło 
6 nowych „impulsów” z no-
wosądeckiego Newagu, które 

zamówiła spółka Koleje Wiel-
kopolskie, a kolejnego „im-
pulsa” nabył też samorząd.

Mimo to na niektórych li-
niach i pewnych odcinkach 
tras, np. z Murowanej Gośli-
ny do Poznania, w pociągach 

panuje tłok. Samorządowcy 
i kolejarze optymalizują siat-
kę połączeń, starają się zmie-
nić przebieg niektórych skła-
dów, choć przypominają też 
o barierach. 

– Pociąg to nie jest autobus, 
nie może zawrócić, najpierw 
musi dojechać (prawie pu-
sty) do „pętli” (dworca), np. 
w Wągrowcu o godz. 5.30. 
Stamtąd wraca do Poznania, 
też niekoniecznie pełny i do-
piero od Murowanej Gośliny 
pasażerów jest znacznie wię-
cej – wyjaśniał w rozmowie 
z „Monitorem” wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak.

***
Chętnych do podróżowa-

nia pociągami jest coraz wię-
cej. Z jednej strony powodem 
są rosnące ceny paliw i koszty 
dojazdu autem do pracy czy 
szkoły. Z drugiej strony ko-
lej ma naprawdę niezłą ofer-
tę: pociągi są komfortowe, 
jadą szybko i punktualnie, 
kursują coraz częściej, do-
cierają na wygodne dworce 
i centra przesiadkowe. Prob-
lemem jest tylko ścisk i tłok 
w porannych pociągach, ale 
zakup nowego taboru powi-
nien choć częściowo to zmie-
nić.  RAK

Prędkość do 160 km/h, ponad 500 miejsc dla pasażerów, defibryla-
tor, klimatyzacja, biletomaty, system informacji pasażerskiej, wi-fi czy 
monitoring – to tylko niektóre cechy nowych pociągów „elf 2”, zamó-
wionych w bydgoskiej spółce PESA przez samorząd województwa.  
17 stycznia umowę na dostawę do Wielkopolski czterech takich skła-
dów podpisali w UMWW marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak oraz wiceprezesi zarządu firmy PESA Jacek Ru-
dewicz i Maciej Maciejewski.

– Konsekwentnie, od lat, staramy się rozwijać kolejowy transport pasa-
żerski w naszym regionie, zwłaszcza przez zakupy taboru. Te 4 nowe 
pociągi poprawią warunki oferty przewozowej – mówił marszałek Ma-
rek Woźniak. Producent dostarczy pojazdy na raty: pierwsze dwa w ter-
minie do 30 miesięcy od podpisania umowy, a kolejne dwa – w ciągu 
34 miesięcy, choć przedstawiciele firmy zapewnili, że postarają się, by 

„elfy 2” przyjechały do Wielkopolski wcześniej niż przewiduje kontrakt.
Projekt zakupu pociągów jest wart ponad 142 mln zł, z czego 81 proc. 
(115,2 mln zł) to współfinansowanie z rządowego Funduszu Polski 
Ład – Program Inwestycji Strategicznych.  RAK 

PODPISANO UMOWĘ NA 4 NOWE POCIĄGI „ELF”
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Do tej pory wydaliśmy ponad  
1,17 miliarda złotych na inwestycje  
w nowoczesny tabor kolejowy
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22 grudnia na wielkopolskie trasy wyjechały kolejne dwa nowe pociągi spalinowe „impuls” z nowosądeckiego Newagu.
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Z jakich pociągów korzystają dziś       mieszkańcy Wielkopolski?
Prezentujemy, należący do samorządu województwa i spółek Koleje Wielkopolskie oraz Polregio, nowoczesny tabor przewozów                             pasażerskich, używany w naszym regionie.

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: elektryczny
liczba: 10 sztuk
długość: 90,5 m
maksymalna prędkość: 160 km/h
liczba miejsc: 576 – w tym: 286 – siedzących, 290 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, internet wi-fi, biletomaty,  gniazd-
ka elektryczne, monitoring, defibrylatory, pętle indukcyjne 
dla osób słabosłyszących

48 WE „ELF 2”
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: elektryczny
liczba: 5 sztuk
długość: 64,6 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 350 – w tym: 180 – siedzących, 170 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, internet wi-fi, defibrylatory,
monitoring, system informacji pasażerskiej, gniazdka  
elektryczne

EN57 AL
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: spalinowy
liczba: 10 sztuk
długość: 41,7 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 268 – w tym: 128 – siedzących, 140 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, defibrylatory, monitoring,
system informacji pasażerskiej

SA132
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: elektryczny
liczba: 5 sztuk
długość: 90,5 m
maksymalna prędkość: 160 km/h
liczba miejsc: 536 – w tym: 246 – siedzących, 290 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, internet wi-fi, biletomaty,  gniazd-
ka elektryczne, monitoring, defibrylatory, pętle indukcyjne 
dla osób słabosłyszących

48 WEb „ELF 2”
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: elektryczny
liczba: 7 sztuk
długość: 64,6 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 350 – w tym: 180 – siedzących, 170 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, defibrylatory, monitoring,
system informacji pasażerskiej, gniazdka elektryczne

EN57 AKW
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: spalinowy
liczba: 2 sztuki
długość: 41,7 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 270 – w tym: 130 – siedzących, 140 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, defibrylatory, monitoring,
system informacji pasażerskiej

SA134
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: elektryczny
liczba: 22 sztuki
długość: 75,25 m
maksymalna prędkość: 160 km/h
liczba miejsc: 449 – w tym: 204 – siedzące, 245 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, biletomaty, monitoring,
defibrylatory, gniazdka elektryczne

EN76 „ELF”
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: spalinowy
liczba: 3 sztuki
długość: 43,7 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 246 – w tym: 126 – siedzących, 120 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, defibrylatory, monitoring,
system informacji pasażerskiej

SA139 „LINK”
t

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: spalinowy
liczba: 7 sztuk
długość: 34,7 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 194 – w tym: 99 – siedzących, 95 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, defibrylatory, monitoring,
system informacji pasażerskiej

SA108
t
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Z jakich pociągów korzystają dziś       mieszkańcy Wielkopolski?
Prezentujemy, należący do samorządu województwa i spółek Koleje Wielkopolskie oraz Polregio, nowoczesny tabor przewozów                             pasażerskich, używany w naszym regionie.

właściciel: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

napęd: spalinowy
liczba: 2 sztuki
długość: 17,2 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 83 – w tym: 36 – siedzących, 47 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, monitoring, rolety przeciwsłonecz-
ne, system informacji pasażerskiej

SA105
t

właściciel: Polregio S.A.

napęd: elektryczny
liczba: 3 sztuki
długość: 74,4 m
maksymalna prędkość: 160 km/h
liczba miejsc: 420 – w tym: 190 – siedzących, 230 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, gniazdka elektryczne,
internet wi-fi,

ED78 „IMPULS”
t

właściciel: Polregio S.A.

wagon pasażerski
liczba: 5 sztuk
długość: 24,5 m
maksymalna prędkość: 160 km/h
liczba miejsc: 99 – w tym: 69 – siedzących, 30 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, gniazdka elektryczne,
internet wi-fi

163A
t

właściciel: Koleje Wielkopolskie

napęd: spalinowy, z możliwością dostosowania do napędu 
elektrycznego
liczba: 6 sztuk
długość: 59,3 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 350 – w tym: 170 – siedzących, 180 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, monitoring, rolety przeciwsłonecz-
ne, system informacji pasażerskiej

36WEhd „IMPULS”
t

właściciel: Polregio S.A.

napęd: lokomotywa elektryczna
liczba: 5 sztuk
długość: 15,9 m 
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: nie dotyczy

EP07P
t

właściciel: Polregio S.A.

wagon pasażersko-gastronomiczny
liczba: 2 sztuki
długość: 24,5 m
maksymalna prędkość: 160 km/h
liczba miejsc: 96 – w tym: 31 – siedzących, 65 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, gniazdka elektryczne,
internet wi-fi

113A
t

właściciel: Polregio S.A.

napęd: elektryczny
liczba: 35 sztuk
długość: 64,6 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 300 – w tym: 180 – siedzących, 120 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, gniazdka elektryczne,
monitoring

EN57 AL/ALC/FPS
t

właściciel: Polregio S.A.

wagon pasażerski
liczba: 11 sztuk
długość: 24,5 m
maksymalna prędkość: 160 km/h
liczba miejsc: 90/118, w tym: 50/78 siedzących,  
40 – stojących
wyposażenie: klimatyzacja, gniazdka elektryczne,
internet wi-fi

161A/162A
t

właściciel: Polregio S.A.

wagon piętrowy
liczba: 3 sztuki
długość: 26,8 m
maksymalna prędkość: 120 km/h
liczba miejsc: 332 – w tym: 132 – siedzące, 200 – stojących

DBME
t
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Bohater spod Książa
W wydarzeniach związanych z Wiosną Ludów w szczególny sposób zapisał się Florian Dąbrowski – obrońca  
wielkopolskiego miasteczka.

Rok 2023 upływa pod zna-
kiem ważnych rocznic 
dla Wielkopolski: 205. 
rocznicy śmierci genera-
ła Jana Henryka Dąbrow-

skiego, 210. i 155. rocznicy urodzin 
i śmierci Hipolita Cegielskiego, a tak-
że 175. rocznicy wydarzeń Wiosny 
Ludów, które szczególnie odcisnęły 
swe piętno w Poznańskiem. Warto 
w tym kontekście przypomnieć syl-
wetkę bohatera tamtych dni, poległe-
go w walce o Książ majora Floriana 
Dąbrowskiego. 

Przez powstanie do Francji
Nie był Wielkopolaninem. Urodził 
się 6 marca 1798 roku w Trojanach 
pod Zgierzem (w ówczesnym wo-
jewództwie łęczyckim), w rodzinie 
o tradycjach wojskowych. Był sy-
nem Kazimierza herbu Jastrzębiec 
i Marianny z Chrząstowa Wielkiego 
Dąbrowskich. O jego wczesnych la-
tach życia niewiele wiadomo. 

Do armii Królestwa Polskiego 
wstąpił w 1816 roku, a rok później 
awansował z sierżanta na podpo-
rucznika 2. pułku strzelców pie-
szych. Jako porucznik przeszedł 
w 1825 roku do 7. pułku piechoty 
liniowej, a w 1830 roku należał do 
spisku podchorążych. Po wybuchu 
wojny polsko-rosyjskiej dowodził 
kompanią w nowo sformowanym 
5. pułku strzelców pieszych. W lu-
tym 1831 roku awansował na sto-
pień kapitana, a w lipcu na majora. 
W tym samym miesiącu został od-
znaczony Złotym Krzyżem Virtuti 
Militari za zasługi w obronie War-
szawy. Po upadku powstania prze-
szedł z korpusem generała Macieja 
Rybińskiego do Prus, a w 1832 roku 
wyemigrował do Francji. 

Osiadł najpierw w Awinionie (był 
tam przewodniczącym Rady Pola-
ków), a później w Guéret, Evaux 
i Tours. Tam wstąpił do Zjedno-
czenia Emigracji Polskiej, a w 1846 
roku do Towarzystwa Demokratycz-
nego Polskiego. Aktywnie uczest-
niczył w rozgrywkach politycznych 
w kręgach emigracji polskiej i dążył 
do zjednoczenia działających tam 
organizacji; martwiły go panujące 
wśród niej kłótnie i rozgrywki per-
sonalne. Starał się przede wszyst-
kim zachować wojskową organi-
zację polskiej emigracji w przeko-
naniu, że nieodległy jest czas, gdy 
znów zajdzie potrzeba zbrojnej wal-
ki o niepodległość Polski. Jak wielu 
ówczesnych oficerów polskich, był 
wolnomularzem.

Europejska burza
W okresie Wiosny Ludów wrócił na 
ziemie polskie i wstąpił do wojska 
tworzonego w Wielkim Księstwie 
Poznańskim. 

Tutaj konieczne jest wyjaśnienie 
tła wydarzeń, do których doszło 
w regionie najpierw w roku 1846, 
a potem w latach 1848-1849. Wios-

na Ludów, jako zjawisko w Europie 
obejmujące lata 1848-1849, była 
próbą obalenia Świętego Przymie-
rza zawartego traktatem wiedeń-
skim z 1815 roku. Obejmowała wie-
le zjawisk politycznych, społecznych 
i światopoglądowych, niemożliwe 
jest więc jej jednoznaczne, proste 
zdefiniowanie i określenie. W tym 
czasie rozpoczął się proces zjedno-
czenia Włoch, pojawiły się niezwy-
kle silne i trwałe nowe ruchy spo-
łeczne, rodziły się myśli filozoficz-
ne, obudziła się świadomość naro-
dowa wielu społeczeństw. To wtedy 

ukształtowało się dzisiejsze rozu-
mienie pojęć państwa, narodu, pa-
triotyzmu, wierności krajowi, co 
bardzo szybko dało początek cał-
kowicie błędnej interpretacji po-
staw ludzi żyjących we wcześniej-
szych epokach. 

To była wielka burza, wstrząs, któ-
ry poruszył dotychczasowy porzą-
dek europejski. Ostatecznie Wios-
na Ludów została stłumiona, lecz 
wprowadzone wówczas zmiany cał-
kowicie odmieniły Europę i dały po-
czątek zjawiskom, których rezultaty 
odczuwamy do dziś.

Wymodlone nadzieje
Na ziemiach polskich wydarze-
nia Wiosny Ludów, co zrozumia-

łe, były połączone z nadziejami 
niepodległościowymi. W zaborze 
rosyjskim, który jeszcze nie pod-
niósł się po represjach będących 
wynikiem powstania listopadowe-
go, wydarzenia z lat 1848-1849 nie 
były zbyt intensywne. Ale w zabo-
rach pruskim i austriackim w tym 
czasie wiele się działo. Ferment poli-
tyczny narastał już około 1846 roku. 
Mieszały się niepewność i nadzieja 
związane z wielką wojną narodów 
(o którą modlił się już Adam Mi-
ckiewicz w „Księgach narodu pol-
skiego i pielgrzymstwa polskiego”), 

która stworzyłaby korzystne warun-
ki dla odrodzenia naszej państwo-
wości. Szczególnie aktywne w ak-
centowaniu tych nastrojów i prze-
noszeniu ich na ziemie polskie były 
organizacje złożone z polistopado-
wych emigrantów, aktywne zwłasz-
cza w Paryżu i w Londynie. Najbar-
dziej dynamiczne było Towarzystwo 
Demokratyczne Polskie, spośród 
członków którego zaczęto wysyłać 
emisariuszy i dowódców przyszłego 
powstania. Jednym z nich był Flo-
rian Dąbrowski.

Wydarzenia Wiosny Ludów 
w Wielkopolsce, już w 1848 roku 
niezbyt ściśle określane mianem 
powstania, w rzeczywistości inspi-
rowane były z zewnątrz i nie bardzo 

pasowały do metody działań nie-
podległościowych przyjętej w Po-
znańskiem po upadku powstania li-
stopadowego. Odpowiadały nastro-
jom społecznym, ale nie zgadzały 
się z ogólną, podświadomie przyjętą 
tutaj linią działań niepodległościo-
wych, coraz bardziej skłaniających 
się ku pracy organicznej – ale nie 
tracących z pola uwagi konieczno-
ści podjęcia z czasem walki zbrojnej. 
Mimo to już w 1846 roku, z inspira-
cji TDP w części Wielkopolski będą-
cej w granicach Prus doszło do dość 
niezręcznie zorganizowanej próby 
powstańczej, zakończonej areszto-
waniami i wielkim procesem ber-
lińskim, w którym osądzono niektó-
rych głównych działaczy sprzysięże-
nia, z przyszłym wodzem powsta-
nia, Ludwikiem Mierosławskim, na 
czele. Prusacy jednak nie spieszyli 
się z wykonaniem wyroków, zatem 
osoby te brały udział w 1848 roku 
w wielkim, europejskim ruchu, któ-
ry w Wielkopolsce był bardzo dy-
namiczny.

Cztery godziny obrony
Florian Dąbrowski przybył do Wiel-
kopolski w marcu 1848 roku. Po-
czątkowo Ludwik Mierosławski 
widział go na stanowisku dowódcy 
obozu w Mieściskach, ale ostatecz-
nie 23 kwietnia major Dąbrowski 
objął komendę obozu w Książu, po 
dobrowolnej rezygnacji pułkownika 
Jana Budziszewskiego. Energicznie 
zabrał się do porządkowania spraw 
wojskowych i zaprowadzenia dyscy-
pliny w zgrupowaniu. Powstrzymał 
sprzeciw oficerów wobec Miero-
sławskiego, przygotował miastecz-
ko do obrony, ufortyfikował silny-
mi barykadami, wykazał się fachową 
wiedzą i umiejętnościami na swoim 
stanowisku. Był we właściwym miej-
scu i o właściwym czasie.

W końcu kwietnia sytuacja w re-
gionie wyjaśniła się na tyle, że po-
czątkowo planowana wojna pru-
sko-rosyjska szybko stała się nie-
aktualna i Prusacy zgromadzili 
wystarczające siły, by można było 
zlikwidować niepotrzebne już pol-
skie obozy. Zakończył się dwutygo-
dniowy okres solidaryzmu polsko-
-pruskiego przeciwko wspólnemu 
wrogowi – Rosji. Polskie zgrupo-
wania częściowo udało się różny-
mi sposobami spacyfikować, ale 
ostatecznie walka okazała się nie-
unikniona. 

W końcu kwietnia 1848 roku ma-
jor F. Dąbrowski usunął pruskiego 
żandarma z Książa; sam był ofice-
rem przybyłym z emigracji, co sta-
ło się pretekstem dla pułkownika 
Heinricha Brandta do zaatakowa-
nia obozu w mieście. Obrona Ksią-
ża miała dać czas pozostałym obo-
zom do przeprowadzenia koncen-
tracji i trwać tak długo, jak to było 
możliwe. Dąbrowski ze swymi żoł-
nierzami bronił się przez cztery go-
dziny, mimo kilkukrotnej przewagi 
oddziałów pruskich.

Pochowany w Śremie
Dowódca obrony Książa osobiście 
wziął udział w walce i został cięż-
ko ranny. Jeszcze zdążył porozma-
wiać ze swoim przeciwnikiem, puł-
kownikiem Brandtem (który, nawia-
sem mówiąc, wcześniej służył w legii 
pułkownika Chłopickiego, w armii 
Księstwa Warszawskiego). Panowie 
porozmawiali konkretnie i rzeczo-
wo, ale po rycersku, bez nienawiści 
– odmiennie do zachowania żołnie-
rzy pruskich w Książu. 

Ciężko ranny i cierpiący major 
Dąbrowski został przewieziony do 
lazaretu w Śremie, gdzie 2 maja 
zmarł i tam został pochowany. Już 
wtedy był otoczony czcią i szacun-
kiem. Jego pogrzeb połączony był 
z wielką patriotyczną manifestacją 
mieszkańców Śremu i okolic. Na 
miejscowym cmentarzu na mogi-
le poległych powstańców wznie-
siono pomnik z głazów (przywie-
zionych z Goli), rozebrany w 1858 
roku na polecenie landrata śrem-
skiego Karla Funcka. Istnieje opi-
nia, jakoby wtedy szczątki F. Dą-
browskiego zostały przeniesione do 
podziemi kościoła w Winnej Górze, 
w wyniku błędnego przekonania 
o pokrewieństwie obrońcy Książa 
z Wodzem Legionów. Jednak jest to 
wątpliwe. Ostatecznie we wrześniu 
1897 roku na cmentarzu w Śremie 
stanął pomnik na mogile powstań-
ców zmarłych w tutejszym lazare-
cie, w dużej mierze dzięki podstę-
powi zastosowanemu przez ks. Pio-
tra Wawrzyniaka. 

Dzisiaj bohaterski obrońca Książa 
został upamiętniony przede wszyst-
kim w miejscu ostatniej walki; jest 
bohaterem odsłoniętej tam w 1935 
roku tablicy pamiątkowej, patronem 
ulic w Śremie i w Książu. W okre-
sie międzywojennym major Florian 
Dąbrowski był patronem Fortu VII 
na poznańskich Jeżycach. z

Marek Rezler
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Odsłonięta w 1935 roku tablica pamiątkowa poświęcona Florianowi Dąbrowskiemu oraz powstały kilka lat temu, tuż 
przed 170. rocznicą wydarzeń z okresu Wiosny Ludów, mural z wizerunkiem kosyniera znajdują się na budynku stoją-
cym w narożniku rynku w Książu – noszącego nazwę placu Kosynierów.

W Książu powstrzymał sprzeciw oficerów 
wobec Mierosławskiego, przygotował 
miasteczko do obrony, ufortyfikował silnymi 
barykadami, wykazał się fachową wiedzą  
i umiejętnościami na swoim stanowisku

t
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Odznaka honorowa „Za zasługi dla woje-
wództwa wielkopolskiego” to najważniejsze 
regionalne odznaczenie. 19 stycznia – pod-
czas odbywającego się w UMWW zjazdu Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
– marszałek Marek Woźniak wręczył ją bur-
mistrzowi Chodzieży i przewodniczącemu 
SGiPW Jackowi Gurszowi oraz przewodniczą-
cemu Rady Miasta Poznania Grzegorzowi Ga-
nowiczowi, obu nazywając „sztandarowymi 
postaciami wielkopolskiego samorządu”. Na-
tomiast tydzień później, podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej w Wielichowie, wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak, w towarzystwie 
radnego Henryka Szymańskiego, wręczył od-
znakę Bogumile Andrzejewskiej, wieloletniej 
dyrektor miejscowej podstawówki.  ABO

ODZNACZYLI ZASŁUŻONYCH DLA WOJEWÓDZTWA
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Odebrali wyróżnienia 
Wicemarszałkowie – Woj-
ciech Jankowiak i Krzysztof 
Grabowski zostali w stycz-
niu uhonorowani przez lo-
kalne samorządy podczas 
spotkań noworocznych.

13 stycznia taka uroczy-
stość odbyła się w Bolewi-
cach (gmina Miedzichowo 
w powiecie nowotomyskim). 
Podczas gali doceniono osoby 
w szczególny sposób zaanga-
żowane w rozwój gospodar-
czy i kulturalny samorządu. 
Jedną z nich był wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski, któ-

ry odebrał od wójta Stanisła-
wa Piechoty statuetkę „Przy-
jaciel Gminy Miedzichowo”.

Z kolei 27 stycznia wice-
marszałek Wojciech Janko-
wiak wziął udział w uroczy-
stym spotkaniu noworocz-
nym powiatu grodziskie-
go. W jego trakcie otrzymał 
(m.in. za wieloletnią współ-
pracę między samorządami) 
medal „Zasłużony dla Powia-
tu Grodziskiego”, który wrę-
czyli starosta Mariusz Zgaiń-
ski i przewodniczący rady Se-
bastian Skrzypczak.  RAK

Podyskutuj o wodorze
Samorząd województwa 
organizuje konsultacje 
społeczne projektu „Stra-
tegii rozwoju Wielkopolski 
wodorowej do 2030 r.”

W drugiej połowie lutego 
w sześciu miastach Wielko-
polski odbędą się spotkania, 
podczas których zaprezento-
wane zostaną najważniejsze 
założenia projektu strategii 
wodorowej. Eksperci przed-
stawią m.in. cele strategicz-
ne, bilans wodoru dla Wiel-
kopolski pokazujący poten-

cjał, prognozę produkcji H2 
różnymi metodami oraz sza-
cowany popyt w różnych ob-
szarach.

Spotkania, na które UMWW 
zaprasza m.in. przedsiębior-
ców, naukowców czy samorzą-
dowców, odbędą się: 14 lutego 
w Ostrowie Wlkp., 15 lutego 
w Koninie, 16 lutego w Kaliszu, 
21 lutego w Lesznie, 22 lutego 
w Pile i 23 lutego w Poznaniu.

Zapisy możliwe są poprzez 
formularz na stronie h2wiel-
kopolska.webankieta.pl.  RAK

W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu powstania 
styczniowego, w ramach którego Polacy walczyli także na te-
renach obecnego województwa wielkopolskiego. Okazją do 
przypomnienia o tym fakcie oraz do uczczenia tych, którzy 
polegli w bojach o wolność ojczyzny, była wizyta marszałka 
we wschodnich powiatach naszego regionu. 23 stycznia Ma-
rek Woźniak złożył kwiaty i zapalił znicz na Grobie Powstań-
ców Styczniowych w Brdowie, w gminie Babiak.  ABO

W POWSTAŃCZĄ ROCZNICĘ
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Kulisy kultury
Do końca lutego trwa na-
bór wniosków w ramach 
realizowanego przez samo-
rząd województwa progra-
mu „Kulisy kultury”.

JST mogą uzyskać wsparcie 
finansowe na poprawę i roz-
wój infrastruktury kultural-
nej. Zadania remontowe lub 
inwestycyjne mogą dotyczyć 
takich obiektów, jak domy 
kultury czy biblioteki.

Na każde tego rodzaju 
przedsięwzięcie można otrzy-
mać do 150.000 zł. Co istot-
ne, biorąc pod uwagę proble-
my budżetowe gmin i powia-
tów, w tegorocznej edycji ob-
niżono poziom wymaganego 
wkładu własnego do realizo-
wanych projektów. 

Więcej szczegółów o pro-
gramie – na stronie interne-
towej www.umww.pl.  ABO

Wsparcie dla pszczelarzy
Dzięki pomocy samorządu 
województwa węza pszcze-
la o wartości 2 mln zł trafi 
w 2023 roku do wielkopol-
skich pasiek.

Zarząd województwa ogło-
sił nabór ofert na realizację 
tego zadania. 

Regionalny samorząd od 
kilku lat regularnie wspie-
ra wielkopolskich pszcze-
larzy. Od 2018 roku dzięki 
pieniądzom z budżetu woje-
wództwa trafiła do nich po-
moc o wartości 10 mln zł. 
W pierwszych edycjach pro-
gramu pomocowego kupo-
wano właśnie węzę, a w ostat-
nich dwóch sezonach był to 
pokarm pszczeli.

– Powrót do zakupu i wy-
miany węzy w ulach to efekt 
rozmów przeprowadzonych 

z przedstawicielami organiza-
cji zrzeszających pszczelarzy 
w naszym regionie – tłuma-
czy wicemarszałek Krzysztof 
Grabowski. I przypomina:  
– Samorząd województwa, 
realizując regularnie to zada-
nie, w znacznym stopniu po-
prawił zdrowotność pszczół 
oraz wsparł pasieki w nie-
sprzyjających warunkach po-
godowych.

Węza to szablon z wytło-
czonymi kształtami komórek 
plastra pszczelego umiesz-
czany w ramce, którą insta-
luje się wewnątrz ula. Ten ele-
ment powinien spełniać wy-
sokie normy jakościowe oraz 
laboratoryjne, by ograniczyć 
wystąpienie chorób u pszczół. 
Stąd tak ważna jest cykliczna 
wymiana węzy.  ABO

Program na 9 lat
13 stycznia w Warszawie podpisano umowę na kolejny grant, który 
wesprze transformację energetyczną w subregionie konińskim.

Jacek Bogusławski z za-
rządu województwa i za-
stępca prezesa Narodowe-

go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
Sławomir Mazurek podpi-
sali w stolicy kolejną ważną 
umowę dotyczącą pozyskania 
przez samorząd regionu fun-
duszy (ponad 28 mln zł) na 
realizację projektu „Life Af-
ter Coal PL” (życie po węglu).

Pieniądze z NFOŚiGW sta-
nowią część wkładu własnego 
do większego unijnego pro-
jektu, wartego łącznie 85 mln 
zł i dofinansowanego bezpo-
średnio z budżetu Komisji 
Europejskiej, o czym pisali-
śmy obszernie w poprzednim 
numerze „Monitora”. 

– Nasz wniosek oceniono 
bardzo wysoko, jako jeden 
z najlepszych w dotychczaso-
wej 30-letniej historii progra-
mu LIFE. Dzięki temu warte 
około 85 mln zł przedsięwzię-
cie uzyskało ponad 51 mln zł 
unijnego wsparcia – podkre-

ślił w Warszawie Jacek Bogu-
sławski.

Program LIFE to instru-
ment finansowy Unii Euro-
pejskiej, poświęcony wyłącz-
nie współfinansowaniu pro-
jektów służących ochronie 
środowiska oraz działaniom 
adaptacyjnym do zmian kli-
matu. W przypadku Wielko-
polski grant (i odpowiednia 
strategia rozpisana na 9 lat) 
ma wesprzeć transformację 
w subregionie konińskim.

– Chcemy wyprzedzić o 10 
lat unijne zamierzenia i zrea-
lizować w Wielkopolsce ideę 
zeroemisyjności już w 2040 
roku – mówi marszałek Ma-
rek Woźniak. – Dlatego 
w tym zakresie wyznaczyli-
śmy dla wschodniej Wielko-
polski wyrafinowane standar-
dy w kwestiach energetycz-
nych. Obszar ten odpowiada 
obecnie za 60 procent emisji 
gazów cieplarnianych całego 
województwa.  RAK
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Umowę na warty ponad 28 mln zł grant podpisali w Warszawie  
Jacek Bogusławski z zarządu województwa i zastępca prezesa 
NFOŚiGW Sławomir Mazurek.

WIĘCEJ PROPOZYCJI INSTYTUCJI
KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA:

www.umww.pl/kultura
t

Od Szymborskiej

Do 28 lutego w dawnej wo-
zowni muzeum w Lewkowie 
można oglądać wyjątkową wy-
stawę wyklejanek autorstwa 
Wisławy Szymborskiej pt. „Nie-
poważne kolaże”. Na ekspozy-
cji, otwierającej w Wielkopol-
sce rok poetki, zaprezentowa-
no 50 prac. – Niewiele trzeba 
było do stworzenia tych dzieł. 
Wystarczył: kartonik, nożyczki, 
dużo gazet, z których noblist-
ka wycinała napisy, tytuły i ilu-
stracje – mówi Sylwia Nowicka, 
dyrektor muzeum.

Na urodziny Chopina

Centrum Kultury i Sztuki w Ka-
liszu zaprasza 26 lutego do pa-
łacu myśliwskiego Książąt Ra-
dziwiłłów w Antoninie na kon-
cert kameralny z okazji 213. 
rocznicy urodzin Fryderyka 
Chopina. Na scenie wystą-
pią Adam Klocek (wioloncze-
la) oraz Piotr Filek (fortepian), 
a  słowo wstępne o  muzyce 
wygłosi Danuta Synkiewicz. 
W programie koncertu usły-
szymy m.in. utwory Fryderyka 
Chopina, Johannesa Brahmsa 
oraz Astora Piazzolli.

W hołdzie 
powstańcom

„Każdy z nas jest cząstką na-
rodowego honoru…” – to ty-
tuł wystawy zorganizowanej 
przez Muzeum Okręgowe 
w Koninie z okazji 160. roczni-
cy wybuchu powstania stycz-
niowego. Przegrana insurek-
cja z 1863 roku, zarówno pod 
względem liczby uczestników, 
jak i czasu trwania, była naj-
większym z polskich powstań 
XIX wieku. Na ekspozycji nie 
brakuje m.in. militariów z epo-
ki, pozwalających „przenieść 
się” do jednego z oddziałów 
powstańczych, walczących 
w regionie konińskim.  RAK

POLECAMY
t
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Czeko, czeko, czekolada, 
jest przysmakiem dzie-
ci twych! – śpiewała 
w latach pięćdziesiątych  
Natasza Zylska. Kilka 

dekad później Tim Burton zabrał  nas 
do słynnej fabryki słodkości Willy’ego  
Wonki. W 2022 r. firma z Wło-
szakowic wprowadziła na rynek 
zdrowe czekolady nowej generacji.  
Przyjrzeliśmy się temu biznesowi, 
rozwijanemu z udziałem m.in. fun-
duszy unijnych. 

Włoszakowice – niewielka miej-
scowość w powiecie leszczyńskim, 
leżąca na południowo-wschodnim 
krańcu Przemęckiego Parku Kra-
jobrazowego, w sąsiedztwie dużego 
kompleksu leśnego. Niegdysiejsza 
posiadłość szlachecka, a dziś miej-
sce, w którym odbywa się corocz-
ny Turniej Recytatorski Prozy Sta-
ropolskiej im. Andrzeja Krzyckie-
go, a także miejsce czekoladowe-
go biznesu Haliny Kalemby, która 
– jak na prawdziwą kobietę pracu-
jącą przystało – „żadnej pracy się 
nie boi”. 

Po studiach ekonomicznych zwią-
zała się z branżą bankową i księgo-
wością. Później, gdy została mamą, 
postanowiła spróbować sił we włas-
nym biznesie. Postawiła wszystko 
na jedną kartę i zdecydowała się na 
czekoladowy biznes. Firma ruszy-
ła w 2006 r.

Słodka manufaktura
– Księgowość była dla mnie wy-
czerpującym zajęciem, mocno ob-
ciążającym psychicznie, szczegól-
nie przy szybko zmieniających się 
przepisach. Po urodzeniu dziecka 
nie chciałam też tracić czasu na 
dojazdy, dlatego ruszyłam z włas-
ną działalnością. Szukałam z mę-
żem czegoś przyjemnego i pomyśla-
łam o czekoladzie, którą lubi prawie 
każdy – mówi z uśmiechem Halina 
Kalemba, właścicielka firmy BARS.  

– Na początku zajmowaliśmy się 
produkcją personalizowanych, ręcz-
nie wykonywanych czekoladek. Jako 
pierwsi w Polsce tworzyliśmy czeko-
ladowe grafiki: od rysunków, przez 
napisy, po obrazy, a nawet zdjęcia 
z wiernie odwzorowanymi detalami. 

Ponieważ wówczas była to nisza 
na rynku, biznes kwitł. 

– W najlepszych czasach praco-
waliśmy na trzy zmiany. Rosną-
ca konkurencja i zmiany na rynku 
sprawiły jednak, że z czasem trzeba 
było rozejrzeć się za rozszerzeniem 
działalności o inną specjalizację. Po-
mogli nam naukowcy z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
z którymi podjęliśmy współpra-
cę w ramach Klastra Spożywczego 
Leszczyńskie Smaki. Nie boimy się 
inwestować w badania i nowe roz-
wiązania, bo zdajemy sobie sprawę, 
że to jedyna droga, żeby iść naprzód 
i podbijać rynek – opowiada pani 
Halina.

Firma w ramach dofinansowa-
nia z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju rozpoczęła wraz z Siecią 
Badawczą Łukasiewicz i poznańską 
uczelnią poszukiwania inteligen-
tnych modulatorów smaku gorz-
kiego i słodkiego, tak by móc ogra-
niczyć ilość cukru dodawanego do 
produkowanych słodyczy.

– Przetestowaliśmy setki róż-
nych substancji maskujących gorzki 

smak i wzmacniających słodki, któ-
re moglibyśmy dodać do czekolady. 
W końcu się udało. Nie zdradzając 
receptury, powiem tylko, że opie-
ramy się na soku jabłkowym i eks-
trakcie z owocu mnicha – uważa-
nego za jeden z najsłodszych owo-
ców świata. W Chinach nazywany 
jest on wręcz „owocem nieśmier-
telności”. Jego ekstrakt jest 300 razy 
słodszy od cukru, a przy tym bardzo 
zdrowy. Co ważne, ani jabłko, ani 
owoc mnicha nie zmieniają smaku 
czekolady i zachowują odpowiednią 
słodkość – podkreśla z dumą właś-
cicielka firmy.

Dotacja na park  
maszynowy
Znalezienie nowego smaku było 
dopiero początkiem drogi. Do pro-
dukcji prozdrowotnej czekolady 
niezbędny był odpowiedni sprzęt. 
Z pomocą przyszły fundusze euro-
pejskie.

– Dotację pozyskaliśmy w ramach 
programu regionalnego – przyznaje 
Halina Kalemba. – Z unijnych środ-
ków rozbudowaliśmy siedzibę firmy 
o nową halę i część biurową. Zakupi-
liśmy włoską linię produkcyjną z ca-
łym wyposażeniem i oprogramo-
waniem, w tym m.in. młyn kulowy 
z detektorem metali, urządzenie do 
wylewania tabliczek czekolady, ko-
morę chłodniczą, a także zmywar-

kę, stoły, wózki, półki i szafy. Rea-
lizację przedsięwzięcia rozpoczęli-
śmy w 2018 r., a budowę kończyli-
śmy w trakcie pandemii. Dopiero po 
uspokojeniu się sytuacji epidemio-
logicznej mogli do nas przyjechać 
przedstawiciele firmy z Włoch, któ-
rzy przeszkolili nas z obsługi ma-
szyn, dlatego realizacja przedsię-
wzięcia znacznie się wydłużyła.

Pani Halina dodaje, że możemy 
obejrzeć halę, ale wymaga to odpo-
wiedniego przygotowania – założe-
nia ubrania ochronnego, czepków 
na głowę i ochraniaczy na buty.

W firmie dokłada się starań, aby 
zapewnić wysoką jakość produko-
wanych wyrobów. Przedsiębiorstwo 
może pochwalić się najwyższym 
certyfikatem bezpieczeństwa żyw-
ności. Zapach czekolady i ogłuszają-
ce dźwięki pracujących maszyn – to 
codzienność hali, dlatego pracow-
nicy zakładają specjalne słuchawki 
tłumiące dźwięki.

– Akurat zaczyna się gorący, 
przedświąteczny okres, więc pra-
cy mamy sporo – mówi właściciel-
ka, przekrzykując maszyny. – Za-
praszam na degustację. Czekolada 
o wysokiej zawartości kakao, bez 
cukru i słodzików, z modulatora-
mi blokującymi receptory gorzkie-
go smaku to nasz pierwszy gotowy 
produkt. Jej smak wzmacnia żura-
wina, słodzona sokiem jabłkowym. 
Przyznam szczerze, że baliśmy się 
tej czekolady: czy spełni nasze ocze-
kiwania, ale okazało się, że żurawina 
dobrze współgra z kakao. Dlaczego 
nie rodzynki? Bo raz, że są za słod-
kie, a dwa mają tyle samo zwolen-
ników, co przeciwników.

Dla smaku i dla zdrowia
W niedługim czasie na rynek trafią 
też czekolady z dodatkiem bakterii 
probiotycznych oraz wysokobiał-
kowe z modulatorem smaku i do-
datkiem białka migdałowego (dla 
dzieci), a także z dodatkiem białka 
z ziarna konopnego dla aktywnych, 
otyłych, diabetyków. Innowacyjność 
produktów polega na wyelimino-

waniu cukru, który uchodzi dziś za 
„białą śmierć” i występuje prawie 
w każdym produkcie.

– Z racji mojej pracy jestem wy-
czulona na słodki smak. Prawie 
w ogóle nie jem musztard, bo są 
dla mnie za słodkie. Zdarza się, 
że w składzie mają aż 37 proc. cu-
kru! Opracowując nasze czekolady, 
chcieliśmy stworzyć produkt, któ-
ry dostarczy ważne dla zdrowia ak-
tywne peptydy, przeciwutleniacze 
i składniki psychoaktywne zawarte 
w kakao, a przy tym nie będzie za-
wierać szkodliwego cukru. Udało 
się. Pierwsze opinie, które do nas 
docierają od klientów, są bardzo po-
zytywne. Jakiś czas temu wróciłam 
z targów w Warszawie i tam też na-
sze nowatorskie czekolady spotka-
ły się z dużym zainteresowaniem – 
mówi Halina Kalemba.

Właścicielka firmy podkreśla też 
znaczenie funduszy europejskich.

 – Bez unijnej dotacji nie zaku-
pilibyśmy parku maszyn. Te środki 
są szczególnie ważne w przypadku 
małych i średnich firm, bo dostar-
czają kapitał do rozwoju i kreowania 
innowacyjności. Choć muszę przy-
znać, że zabrakło nam pieniędzy na 
wprowadzenie produktów na rynek. 
W nowej perspektywie finansowej 
postulowałbym uproszczenie proce-
dur, by nie dochodziło do absurdów 
i gdy w rozliczeniach nie zgadza się 
jeden grosz, nie była konieczna ko-
rekta dokumentów. Przy mniejszych 
kwotach dotacji proces rozliczania 
powinien być prostszy, tak by mali 
i średni przedsiębiorcy chętniej się-
gali po fundusze, nie obawiając się 
gąszczu przepisów czy żmudnych 
kontroli – podkreśla.

Mąż czekoladierem…
Nowy produkt, nowa hala produk-
cyjna, zrealizowany projekt. Czas na 
kolejne wyzwania?

– Zdecydowanie! Trzeba cały czas 
się rozwijać, konkurencja nie śpi. 
Chcemy wejść na rynek detaliczny 
– mówi pani Halina i przyznaje, że 
w prowadzenie biznesu wkłada całe 
serce. To praca 24 godziny na dobę.

– I choć nie mam normowanego 
czasu pracy, a o urlop też trudno, to 
nie chciałabym wrócić na etat. Włas-
na firma daje jednak ogromną sa-
tysfakcję. To, że ode mnie tak wie-
le zależy, dodaje skrzydeł. Gdybym 
miała coś poradzić osobom, które 
zastanawiają się nad prowadzeniem 
biznesu, to powiedziałabym, że war-
to, ale należy wszystko odpowiednio 
przekalkulować. W mojej działalno-
ści wspiera mnie mąż. To prawdziwa 
złota rączka. W swoim życiu robił 
wiele – naprawiał kominy, handlował 
węglem, prowadził księgarnie, a te-
raz został czekoladierem. Angażuje 
się w poszukiwanie smaków, wręcz 
rywalizujemy ze sobą, czyje są lepsze 
– śmieje się bizneswoman. z

***
Reportaż ukazał się w e-magazy-

nie unijnym „Nasz Region”, który jest 
dostępny na stronie www.wrpo.wiel-
kopolskie.pl. Projekt „Prozdrowotne 
czekolady nowej generacji z firmy 
BARS Halina Kalemba” zrealizowa-
no w ramach działania 1.5 „Wzmoc-
nienie konkurencyjności przedsię-
biorstw” Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia to ponad 2 mln zł, 
z czego unijne dofinansowanie wy-
niosło ponad 643 tys. zł.

REPORTAŻ

Łukasz Karkoszka

Czekolada – moja miłość
Fundusze europejskie pomagają w rozwoju małych firm.
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„Słodki biznes” pani Haliny swoją siedzibę ma w niewielkich Włoszakowicach.

W firmie dokłada się starań, aby zapewnić wysoką jakość produkowanych 
wyrobów.
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Ważny rok dla beneficjentów PROW
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza miliony złotych na wsparcie obszarów wiejskich.

Trwa realizacja wydłużone-
go o dwa lata Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020. Pod 
koniec 2022 roku wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski podpi-
sał umowy dotyczące wsparcia 
inwestycji w zakresie gospodar-
ki wodno-ściekowej. Kontrakty 
na łączną kwotę 118,5 miliona 
złotych zawarto wówczas z 35 
beneficjentami.

Jednocześnie w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu 
oceniane są również wnioski 
samorządów o wsparcie ope-
racji typu „Budowa lub mo-

dernizacja dróg lokalnych”. 
Do dyspozycji województwa 
wielkopolskiego jest pula 27 
milionów euro, czyli około 
127 milionów złotych. Umo-
wy o przyznaniu tej pomocy 
zostaną podpisane w pierw-
szej połowie 2023 roku.

Po fundusze europejskie 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
-2020 sięgają wciąż benefi-
cjenci, którzy zawnioskowa-
li o wsparcie do lokalnych 
grup działania. Pomoc przy-
znawana jest między innymi 
na podejmowanie i rozwija-

nie działalności gospodarczej, 
tworzenie inkubatorów prze-
twórstwa lokalnego, wzmoc-
nienie kapitału społecznego, 
zachowanie dziedzictwa lo-
kalnego, rozwój ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej, re-
kreacyjnej lub kulturalnej czy 
też opracowanie koncepcji in-
teligentnych wsi. 

O przykładach tego typu 
przedsięwzięć, realizowanych 
dzięki PROW na terenie całej 
Wielkopolski, regularnie infor-
mujemy m.in. na łamach „Mo-
nitora Wielkopolskiego”.
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Podpisanie umów w zakresie wsparcia inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową z beneficjenta-
mi PROW 2014-2020 z powiatu konińskiego.

Fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na rea-
lizację inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pozyskał Zakład Usług Komunalnych 
w Dopiewie. Beneficjent zrealizował projekt pn. „Budowa magistrali wodociągowej Konarzewo-
-Dopiewiec oraz kanalizacji sanitarnej w Konarzewie w Gminie Dopiewo”.

Przebudowana ulica Wrocławska w Dębnie Polskim w gminie Rawicz. Inwestycję zrealizowano 
przy wsparciu z PROW 2014-2020.

Środki z PROW 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych trafiły m.in. do 
gminy Wągrowiec. Na zdjęciu od lewej: wicemarszałek Krzysztof Grabowski, dyrektor Departa-
mentu PROW UMWW Izabela Mroczek, wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, skarbnik 
gminy Dorota Knopczyńska oraz wiceprzewodniczący sejmiku Jarosław Maciejewski.

Dzięki środkom z PROW 2014-2020 w miejscowości Brdów w gminie Babiak powstała nowa na-
wierzchnia drogi gminnej.

Gmina Przemęt zagospodarowała teren przy domu dziennego 
pobytu i żłobku w Błotnicy.

Przebudowana świetlica wiejska w Bolewicach w gminie Mie-
dzichowo. 

We Władysławowie w powiecie tureckim powstało miasteczko 
ruchu drogowego.
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Rynek po rewitalizacji 
24 stycznia w Szamotułach 
podsumowano unijny pro-
jekt rewitalizujący centrum 
miasta, na który lokalny 
samorząd pozyskał ponad 
10 mln zł wsparcia z Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
2014-2020.

„Rewitalizacja to nie tyl-
ko remonty. Remonty to po-
czątek procesu przywracania 
do życia wyodrębnionej czę-
ści miasta i uzupełnienie jej 
o nowe funkcje. To też praca 
ludzi, z lokalną społecznością 
i pobudzenie jej do aktywno-
ści. Jest to długi proces, cza-
sami rozpisany na pokolenia, 
a jego powodzenie zależy 
od nas wszystkich – miesz-
kańców Szamotuł, przedsię-
biorców, organizacji pozarzą-
dowych i instytucji kultury” 
– czytamy na stronie miasta 
i gminy Szamotuły.

W ten trafny sposób samo-
rząd podsumował dotychcza-
sowe prace rewitalizacyjne, 
które niedawno zakończyły 
się w mieście. Inwestycja nie 

byłaby możliwa bez wspar-
cia unijnego – ponad 10 mln 
zł z WRPO 2014-2020. Mówił 
o tym 24 stycznia marszałek 
Marek Woźniak.

Efekty widać gołym okiem. 
Zmieniła się płyta rynku, po-
wstała dwupasmowa droga 
dla samochodów i ścieżka ro-
werowa z nową organizacją 
ruchu kołowego. Pojawiły się 
budki SOS i infokioski.

Zmodernizowano też ka-
mienicę po banku PKO, w któ-
rej nową siedzibę znalazły 
straż miejska oraz oddział 
ośrodka pomocy społecznej, 
a swoje biura mają tam po-
nadto szamotulscy emeryci 
i Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycz-
nych. W ramach projektu od-
nowiono również miasteczko 
rowerowe w parku Jana III So-
bieskiego.

Władze miasta liczą, że 
zmiany infrastrukturalne przy-
czynią się do nadania centrum 
Szamotuł nowych funkcji: go-
spodarczych, społecznych 
i kulturalnych.  MARK

Region kozła ma dzięki UE swoją wizytówkę 
– Po trudnych latach gmach 
niegdyś muzeum, a dziś 
ośrodka, znów błyszczy 
i przypomina nam o trady-
cjach kozła – mówią miesz-
kańcy Zbąszynia. Właśnie 
otwarto tam Regionalny 
Ośrodek Edukacji Kultural-
nej i Animacji Kultury.

Zbąszyń i okoliczne gminy 
(Zbąszynek, Kargowa, Siedl-
ce, Babimost i Trzciel) tworzą 
tzw. region kozła. To instru-
ment muzyczny, który w wy-
glądzie i dźwięku przypomina 
dudy. Właśnie w Zbąszyniu do 
dziś mieszkają rodziny zajmu-
jące się jego budową, a w gmi-
nie odbywają się cykliczne 
imprezy folklorystyczne, na 
których muzycy popisują się 
umiejętnością gry na tym in-
strumencie. Tutaj też od 2014 
roku swoją siedzibę ma Zbą-
szyńska Filharmonia Folkloru 
Polskiego – Szkoła Muzyczna 
I stopnia. To jedyna w Polsce 
i jedna z nielicznych w Europie 
placówek, która łączy tradycję 
klasycznej gry na instrumen-
tach z muzyką ludową.

W 2004 roku utworzono 
Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej 
i Regionu Kozła, które powsta-
ło w budynku pochodzącym 
z XIX wieku. Niestety, czas 
szybko upomniał się o stary 
gmach, który od lat był niere-
montowany i nie mógł pełnić 
funkcji publicznych. Dopiero 
wsparcie z funduszy europej-
skich (3,3 mln zł z WRPO 2014-
-2020) pozwoliło na przepro-

wadzenie zmian budynku. Po-
wstał Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej i Animacji Kultury, który 
oficjalnie otwarto 17 stycznia. 

– Dokładając naszą cegiełkę 
do tej inwestycji, przeznaczy-
liśmy będące w gestii samo-
rządu województwa fundusze 
unijne, aby uczynić to miejsce 
atrakcyjnym dla mieszkańców 
i turystów – mówił w Zbąszy-
niu marszałek Marek Woźniak.

Nowy gmach ma 400 me-
trów kwadratowych po-
wierzchni. Posiada wewnętrz-
ny dziedziniec, przeznaczony 
na kameralne letnie imprezy 
i wystawy plenerowe. Stary 
budynek przeszedł komplek-
sowy remont. Powstała rów-
nież nowa oficyna.

Placówka stawia na nowo-
czesność. Zainstalowany zo-
stanie centralny serwer, który 
pomieści zdigitalizowane ma-
teriały dotyczące wszystkich 
sześciu gmin regionu kozła. 
Odwiedzający będą mogli ob-
cować nie tylko z eksponata-
mi w rzeczywistości, ale rów-
nież wirtualnie. Nie zabraknie 
także edukacji.

– Planujemy prowadzenie 
warsztatów dla wszystkich: 
uczniów szkół i mieszkań-
ców w różnym wieku. Posłu-
ży temu m.in. nowoczesny 
projektor z interaktywnym 
ekranem z pary wodnej, po-
zwalający niemalże dotknąć 
wyświetlanych eksponatów 
– tłumaczył burmistrz Tomasz 
Kurasiński.  MARK
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Zbąszyń (kolebka folkloru ludowego) doczekał się ośrodka kul-
turalnego z prawdziwego zdarzenia.

Potrójny sukces naszych beneficjentów  
Bulwary w Wieleniu, palatium Mieszka I w Poznaniu oraz węzeł w Rokietnicy. To najlepiej zagospodarowane  
przestrzenie publiczne w Wielkopolsce. 

Poznaliśmy laureatów 
dwunastej edycji kon-
kursu na najlepiej zago-

spodarowaną przestrzeń pub-
liczną w Wielkopolsce, które-
go organizatorem było Towa-
rzystwo Urbanistów Polskich, 
oddział w Poznaniu. Miejsca 
na podium zostały zdomi-
nowane przez projekty unij-
ne dofinansowane w ramach 
WRPO 2014-2020. 

Ku rzece Noteć
Zwyciężyła gmina Wieleń za 
realizację bulwarów nadnote-
ckich w Wieleniu (otwartych 
w sierpniu 2022 r.), a więc jed-
nego z czterech zadań rewita-
lizacyjnych, na które lokalny 
samorząd pozyskał 15,5 mln 
zł z UE.

Bulwary to swoisty kom-
pleks rekreacyjno-edukacyj-
ny. Stworzono dwa profesjo-
nalne nabrzeża larsenowe, 
przy których jednostki mogą 
cumować w biegu rzeki oraz 
podłączyć się do mediów. 
Powstały ogrody z bujną ro-
ślinnością, ścieżka historycz-
na z tablicami dotyczącymi 
dziejów miasta i dziewiętna-
stu sołectw oraz ścieżka orni-
tologiczna z ptactwem Doli-
ny Noteci i specjalnymi info-
kioskami. Jest też ekologiczny 
plac zabaw, którego głównym 
budulcem było drewno.

„Nagrodę przyznano za wy-
kreowanie ciekawej, czytelnej 
i zapraszającej przestrzeni, któ-

ra doskonale połączyła tkan-
kę miejską z rzeką. Stworzono 
miejsce, które może stanowić 
ciekawy przystanek albo być 
atrakcyjnym początkiem po-
dróży po jednej z najpiękniej-
szych dolin rzecznych w kra-
ju” – czytamy w uzasadnieniu.

Szklana instalacja
Drugą nagrodę przyznano 
miastu Poznań m.in. za ekspo-
zycję reliktów palatium Miesz-
ka I. To szklana instalacja prze-

strzenna będąca odtworze-
niem kształtu przebadanych 
i zasypanych pozostałości sie-
dziby pierwszego władcy Pol-
ski i jego żony Dobrawy. Insta-
lacja składa się z paneli, któ-
rych boczne ściany zrobione 
są z reliefowego, artystyczne-
go szkła o strukturze nawiązu-
jącej do starego muru. Ekspo-
zycja jest podświetlana. 

„Realizacja została docenio-
na za eleganckie wyekspono-
wanie w przestrzeni publicz-

nej zabytków archeologicz-
nych, które dowodzą świet-
ności początków Państwa 
Polskiego” – brzmi wniosek 
z uzasadnienia. Inwestycja 
stała się przyczynkiem dla 
uporządkowania przestrze-
ni publicznej wokół kościoła 
pw. Najświętszej Maryi Panny 
in Summo oraz wykreowania 
nowej osi widokowej od stro-
ny Warty na katedrę poznań-
ską. Dotacja unijna na ten cel 
wyniosła ponad 8,2 mln zł. 

Eko węzeł
Trzecią nagrodę za realiza-
cję węzła przesiadkowego 
zdobyła gmina Rokietnica. 
Obiekt w Rokietnicy otwar-
to pod koniec sierpnia 2022 r. 
Najbardziej charaktery-
stycznym jego elementem 
jest hala dworca z elewacją 
z blachy kortenowej oraz 
96-metrowy dach łączący 
poszczególne składowe ko-
munikacyjnej infrastruktury. 
W budynku znajdują się prze-
szklona poczekalnia, kasa bi-
letowa – tradycyjna i samo-

obsługowa, ławki dla podróż-
nych, a także punkt gastrono-
miczny. 

Hala dworca jest przezna-
czona również dla oczekują-
cych na autobusy. Tuż obok 
znajduje się wiata dla 52 ro-
werów. Na przyległych do 
dworca peronach działa elek-
troniczna informacja pasażer-
ska. Zagospodarowano też 
teren wokół dworca. Zbudo-
wano parking typu kiss&ride 
i park&ride. Ten ostatni, na 

150 miejsc, wyposażono także 
w pięć stanowisk do ładowa-
nia samochodów elektrycz-
nych. Powstał również cieka-
wy skwer z małą architekturą 
oraz miejsca ze sporą ilością 
zieleni.

„Tym sposobem stworzo-
no kompleks transportowo-
-usługowy, spajający podsta-
wowe potrzeby codziennej 
komunikacji wewnątrzgmin-
nej i metropolitalnej, ułatwia-
jąc dojście i dojazd do dwor-
ca i peronów z obu stron tere-
nów kolejowych oraz oferując 

przestrzeń dla usług publicz-
nych i komercyjnych” – pod-
kreśliła kapituła konkursu. In-
westycja otrzymała 21 mln zł 
dotacji unijnej. 

Beneficjenci WRPO są czę-
stymi laureatami rywalizacji 
na najlepiej zagospodaro-
waną przestrzeń publiczną 
w Wielkopolsce. W ostatnich 
latach były to samorządy: Kro-
bi, Jarocina, Opatówka, Os-
trowa Wlkp., a także Wielenia. 
 MARK
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Nagrodzone inwestycje przyciągają uwagę mieszkańców i turystów.

Miejsca na podium zostały 
zdominowane przez projekty unijne 

dofinansowane w ramach WRPO 
2014-2020

t
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PROMOCJA WRPO

u Pyzdry: co jakiś czas informujemy o sukcesach naszych be-
neficjentów. Tym razem dobre słowo należy skierować pod 
adresem władz miasta i gminy Pyzdry. Samorząd kolejny raz 
otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zabytek 
Zadbany”, w kategorii „architektura i budownictwo drewnia-
ne”. Doceniono uratowanie ostatniego drewnianego, podcie-
niowego domu wschodniej Wielkopolski, będącego świade-
ctwem tradycji rzemiosła tkackiego w Pyzdrach. Znajdujący 
się na rynku XVIII-wieczny dom podcieniowy został gruntow-
nie odnowiony, od piwnicy aż po dach. Inwestycja otrzymała 
wsparcie unijne w ramach większego projektu kulturalnego, 
którego liderem była Wielkopolska Organizacja Turystyczna. 

u Krotoszyn: władze miasta podpisały kolejne trzy umowy 
o wartości 7,5 mln zł na pożyczkę z programu JESSICA 2. Pie-
niądze zostaną wydane na projekty wpisujące się w rewita-
lizację, którą od dłuższego czasu miasto stara się realizować. 
Chodzi o trzy zadania inwestycyjne: przebudowę promenady, 
budowę domu seniora i tężni. A tak prezentują się krotoszyń-
skie Błonia, które z alejami Powstańców Wlkp. i kinem „Przed-
wiośnie” odzyskały dawną świetność dzięki wcześniejszej po-
życzce (20 mln zł z JESSICA 2).

u Chodzież: rozpocznie się kompleksowa modernizacja bu-
dynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży. 
Gmach przy ulicy Reymonta zmieni się nie do poznania. Bu-
dowlańcy ocieplą urząd i wymienią wszystkie okna, a także 
instalacje grzewczą i elektryczną. Na dachu zostaną zamonto-
wane panele fotowoltaiczne. Jak zwykle przy tego typu inwe-
stycjach, prace mają ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć zu-
życie energii przez MOPS. Miasto otrzymało unijne dofinanso-
wanie z WRPO 2014-2020 w kwocie ponad 4 milionów złotych.

u Czempiń: niemal 7,5 km tras dla rowerzystów, 96 lamp ulicz-
nych, 54 stanowiska postojowe dla rowerów, zieleń, architektura 
uzupełniająca – tyle zyska gmina Czempiń w wyniku realizacji 
projektu  „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilno-
ści miejskiej na terenie gminy Czempiń wraz z działaniami infor-
macyjno-promocyjnymi” (około 9,5 mln zł dotacji z WRPO 2014- 
-2020). Najbardziej wymiernym efektem ww. działań jest progno-
zowany spadek emisji dwutlenku węgla o 35 ton w ciągu roku.

u Trzcianka: zakończyła się budowa drogi dla rowerów 
z miejscowości Sarcz do Trzcianki. W ramach tego przedsię-
wzięcia powstało 760 metrów drogi rowerowej o szerokości 
2,5 m. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 1 mln zł, z czego 
połowa pochodziła z wkładu UE. 

u Bukówiec Górny (gmina Włoszakowice): na początku 
roku oficjalnie oddano budynek sali wiejskiej i remizy OSP, 
który przeszedł termomodernizację. Budynek powstał prawie 
pół wieku temu (w latach 70. minionego wieku) jako Wiejski 
Dom Kultury, z inicjatywy społecznego komitetu mieszkań-
ców Bukówca Górnego. Od tego czasu nie był gruntownie 
remontowany. Pod jednym dachem znajdą się wszystkie or-
ganizacje działające w sołectwie. Dotacja unijna na ten cel 
wyniosła około 1,2 mln zł.  MARK

Fundusze Europejskie na skróty

Będzie cieplej w szkołach
Budżet europejski to realne 
pieniądze, dzięki którym re-
alizowane są konkretne pro-
jekty. Dowodów na to wciąż 
nie brakuje.

Tym razem prawie 16 mln zł 
zostanie przekazanych na ter-
momodernizację budynków 
szkolnych w Miejskiej Górce, 
Pakosławiu, Skulsku i Gnieźnie 
(miasto oraz gmina). 

Budynki pochodzą z lat 70. 
i 80. minionego wieku i są naj-
częściej typowymi „pożera-
czami energii”. Mają bowiem 
nieszczelną stolarkę okienną 
i drzwiową, sporo ciepła ucie-
ka przez dach i ściany, źród-
ło ciepła również pozostawia 
wiele do życzenia. Na szczęście 
tak zły opis stanu techniczne-
go budynków szkolnych zmie-
ni się wkrótce za sprawą wspo-
mnianej termomodernizacji. 

Miejska Górka przepro-
wadzi gruntowny remont 

dwóch budynków zespołu 
szkół w mieście, Pakosław – 
budynków szkoły podstawo-
wej w Pakosławiu, filia Sowy, 
a Skulsk – gmachu szkoły pod-
stawowej z punktem przed-
szkolnym w Wandowie. Z kolei 
miasto Gniezno przeprowadzi 
kompleksową termomoderni-

zację Szkoły Podstawowej nr 
7 w Gnieźnie, a gmina Gnie-
zno – przedszkola w Pyszczy-
nie i budynku urzędu.

Powyższe zadania wpisu-
ją się w politykę „Zielonego 
Ładu”, którą Unia Europejska 
stawia na pierwszym miejscu. 
Nic więc dziwnego, że z puli 

WRPO 2014-2020 wydano na 
ten cel ponad 300 mln zł.

W gronie beneficjentów są 
głównie wielkopolskie samo-
rządy. W dobie wysokich cen 
za prąd tego typu inwestycje 
są koniecznością. Powodów 
jest kilka. Termomodernizacja 
znacząco wpływa na oszczęd-
ność energii, zmniejsza koszty 
użytkowania budynków i ob-
niża emisję dwutlenku węgla. 
Ważne jest również to, że ocie-
plane są najczęściej budynki 
szkół i przedszkoli – a więc 
miejsca, z których korzysta 
najwięcej mieszkańców.

– Takie zewnętrzne finanso-
wanie jest szczególnie ważne 
w tych trudnych dla mniej-
szych samorządów czasach, 
przy wciąż rosnących wydat-
kach bieżących, a przy male-
jących środkach na inwestycje 
– podkreśla Andrzej Operacz, 
wójt gminy Skulsk.  MARK

Kupią karetki i sprzęt medyczny 
28 wielkopolskich szpitali i 7 placówek POZ otrzyma ponad 105 mln zł z UE. 
Umowy podpisały już lecznice w Kole i Szamotułach.

Pandemia koronawirusa 
okazała się wielkim wy-
zwaniem praktycznie dla 

wszystkich krajów Europy. By 
mu sprostać, Unia Europejska 
stworzyła instrument REACT-
-EU, będący częścią progra-
mu NextGenerationEU, który 
zapewnia dodatkowe finan-
sowanie programów polity-
ki spójności. Wielkopolska 
znaczną część środków prze-
znaczyła na wsparcie placó-
wek medycznych.

Najpierw reakcja
– Powstanie tego instrumen-
tu powiązane jest z kryzysem 
covidowym i konsekwencja-
mi, które ten kryzys przyniósł 
– tłumaczy marszałek Marek 
Woźniak. – To między innymi 
duży uszczerbek w systemie 
opieki zdrowotnej w całej Eu-
ropie. Brak dostępu do opie-
ki szpitalnej, ambulatoryjnej 
czy lekarza rodzinnego spo-
wodował, że pacjenci zaprze-
stali leczenia wielu schorzeń, 
czekając na lepszy, pocovi-
dowy czas. To wywołało spię-
trzenie, które teraz wymaga 
specjalnego potraktowania, 
w tym również wydatkowa-
nia zwiększonych nakładów 
finansowych.

Z puli REACT-EU był finan-
sowany m.in. konkurs dla wiel-
kopolskich szpitali oraz placó-
wek POZ (podstawowej opieki 
zdrowotnej) i AOS (ambulato-

ryjnej opieki specjalistycznej). 
Chodziło w nim głównie o do-
posażenie tych podmiotów 
w sprzęt medyczny, aparatu-
rę diagnostyczną czy labora-
toryjną, zakup ambulansów 
oraz wyrobów jednorazowego 
użytku, środków ochrony oso-
bistej, preparatów dezynfek-
cyjnych oraz o przeprowadze-
nie drobnych modernizacji.

Później pomoc
Dwa szpitale już podpisały 
umowy na dofinansowanie. 
Ponad 1,6 mln zł trafiło do 
szpitala w Kole. Lecznica nie 
była szpitalem covidowym, 
ale przyjmowała pacjen-
tów z okolicznych powiatów. 
Z tego powodu odnotowała 

zwiększone wydatki, także na 
zakup sprzętu. Placówka musi 
teraz uzupełnić to, co w czasie 
pandemii zostało wyeksploa-
towane. I temu właśnie służy 
otrzymana dotacja z UE. 

Szpital zainwestuje w wypo-
sażenie oddziału wewnętrzne-
go, który jest sercem placów-
ki. To poprawi jakość świad-
czonych tu usług. Zakupione 
zostaną dwa nowe ambulan-
se z wyposażeniem, dopo-
sażone zostaną również pra-
cownia endoskopii, oddział 
wewnętrzny, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
oraz izba przyjęć. 

Sprzęt medyczny i aparatu-
ra trafią też do szpitala w Sza-

motułach, a tamtejszy pro-
jekt uzupełnią niezbędne pra-
ce modernizacyjne. Lecznica 
otrzymała 1,7 mln zł dotacji 
z UE. To aż 85 proc. całkowi-
tych kosztów przedsięwzięcia, 
którego głównym celem jest 
poprawa jakości i skuteczno-
ści procesu diagnostyki i le-
czenia powikłań po COVID-19. 
Umowy z beneficjentami pod-
pisał pod koniec stycznia mar-
szałek Marek Woźniak.

Łącznie unijną pomoc z puli 
REACT-EU otrzyma 28 szpitali 
oraz 7 placówek POZ. Ze środ-
ków wspólnotowych zostanie 
wydane na ten cel ponad 105 
mln zł. Pieniądze trafią głów-
nie do mniejszych szpitali po-
wiatowych.  MARK
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Umowę z samorządowcami z Gniezna podpisał marszałek  
Marek Woźniak, któremu towarzyszyli radni województwa.
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Do szpitala w Kole trafią dwie karetki wraz z wyposażeniem.
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PODSŁUCHANE

POSKAKANE

Eksperymenty czy badania 
naukowe prowadzone przez 
młodych wynalazców i inno-
watorów przynoszą niekiedy 
zaskakujące, wręcz wybu-
chowe efekty. Przekonał się 
o tym m.in. Bartłomiej Ow-
czarz z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Ostrowie Wiel-
kopolskim, jeden z laureatów 
marszałkowskich stypendiów 
naukowych.

Od dzieciństwa pasjono-
wał się elektroniką oraz zdal-
nie sterowanymi samocho-
dami, które rozbierał i skła-
dał, tworząc coraz bardziej 
skomplikowane konstruk-

cje. W szkole średniej dzięki 
wiedzy z mechatroniki mło-
dy majsterkowicz zaczął pro-
jektować… łaziki marsjańskie 
i roboty inspekcyjne.

– Brałem udział w wielu 
konkursach dla konstrukto-
rów, co przyniosło mi cenne 
doświadczenia i przygody – 
opowiadał 6 grudnia podczas 

uroczystej gali w UMWW 
Bartłomiej Owczarz. – Kie-
dyś, z powodu niedosta-
tecznej wiedzy, wywołałem 
mały… pożar w rodzinnym 
domu i w efekcie przez kil-
ka dni nie mieliśmy prądu na 
parterze. 

– Nie zachęcamy oczywi-
ście do tego, by cena nauki 
była zbyt wysoka, jak np. 
płonący dom, niemniej warto 
próbować i eksperymentować 
– podsumował te wspomnie-
nia prowadzący uroczystość 
Czesław Kruczek, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Edukacji i Nauki UMWW.

Sezon narciarski w pełni, 
w górach śniegu pod dostat-
kiem, dlatego turyści (w tym 
korzystający z zimowych ur-
lopów urzędnicy) ruszyli na 
stoki, trasy biegowe oraz… 
skocznie. Tak – skocznie nar-
ciarskie, bo nie od dziś wiado-
mo, że nasi zawodnicy, należą-
cy od dwóch dekad do ścisłej 
światowej czołówki, znajdują 
w kraju coraz większe grono 
naśladowców.

– Pozdrawiamy z gór. Wa-
runki narciarskie początkowo 
średnie, teraz znakomite. Ceny 
też poszybowały, stąd nasze 
fotki w skąpych ubiorach – na-
pisał na swoim profilu w por-
talu społecznościowym, pub-
likując efektowne zdjęcie, Ja-
rosław Sobczak, dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Lesznie.

– Piękne wyjście z progu… 
– skomentował ze znawstwem, 
jako jeden z pierwszych, Paweł 

Katarzyński, dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Poznaniu.

– Leć Jarek, leeeeeeć – do-
pingowali zawodnika, niczym 
sprawozdawcy sportowi, ko-
lejni internauci.

– Prawie jak Adam Małysz 
– komplementowali profesjo-
nalizm skoczka, choć jeden 
z nich dostrzegł ryzyko man-
kamentu, pisząc, jeszcze przed 
lądowaniem: – Nota wysoka, 
ale telemarku Jarku chyba nie 
będzie…

– 1. Sobczak, 2. Kubacki, 
3. Granerud. Tak obstawiam 
wyniki – kibice do końca trzy-
mali kciuki. Niestety redakcji 
nie udało się potwierdzić (do 
czasu publikacji tego wydania 
gazety) zwycięstwa szefa lesz-
czyńskiego WORD w zawo-
dach. Niemniej dyplom i sło-
wa uznania należą się już za 
samo morsowanie i próbę sko-
ków na nartach.

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 U
M

W
W

Bartłomiej Owczarz prezentuje jedną ze swoich konstrukcji.
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– W górach jest trochę za ciepło, więc zdjęliśmy… kombinezony 
– napisał w mediach społecznościowych Jarosław Sobczak.

Wcześniej czy później każdego 
chyba dopada ta dręcząca myśl, 
że przyjdą młodsi, zdolniejsi, 
przystojniejsi, no i nas wygry-
zą… Nie, żebyśmy nie mogli 
przez to spać, ale obrazek, któ-
ry dostrzegliśmy podczas brie-
fingu radnych PO przed stycz-
niową sesją sejmiku, dał nam 
do myślenia. Oto w  szeregu 
dziennikarzy nagrywających 
wystąpienia polityków stanęła 
i fachowo utrwalała przemowy 
partyjnego koleżeństwa radna 
Patrycja Przybylska (na zdjęciu 
pierwsza z prawej).

PODPATRZONE
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„Inna strona samorządu” zagościła na naszych łamach ponad  
15 lat temu i od tego czasu niezmiennie cieszy się uznaniem  
czytelników. Mamy sygnały, że wielu z nich od tego właśnie  

miejsca rozpoczyna comiesięczną lekturę „Monitora”,  
a bohaterowie zamieszczanych tu tekstów i zdjęć często żywo,  

niejednokrotnie emocjonalnie reagują na to, co o nich  
napisaliśmy lub jak pokazaliśmy… Postanowiliśmy odkurzyć 

stare roczniki i przypomnieć, co przykuwało – czytelników  
i naszą – uwagę przez minione półtorej dekady.
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Coś musiało być w powietrzu… W odstępie zaledwie kilku dni, 
podczas grudniowych posiedzeń sejmikowych komisji, udało 
nam się „podsłuchać” (bierzemy to słowo w cudzysłów, wszak 
na ucho nikt nie mówił) aż trzy zwierzenia radnych dotyczące 
ich najnowszych snów! A skoro już podsłuchaliśmy, to posta-
nowiliśmy wyśledzić (posiłkując się kilkoma internetowymi 
sennikami), jak należy interpretować to, co nocą nawiedziło 
wybrańców wielkopolskiego ludu.

– Śniło mi się, że ratowałam tonącą ko-
leżankę. I lód był na wodzie! – wyznała 
podczas posiedzenia Komisji Kultury El-
żbieta Barys.
Jak twierdzą znawcy, ratowanie oznacza 
sen grozy, wzmożoną nerwowość i stan 
chorobowy, nawołujący do ostrożności 
i uwagi. Ale – uwaga, uwaga! – „ratowa-
nie kogoś” we śnie zapowiada uznanie i na-

grodę za jakąś zasługę oraz błogosławieństwo w interesie. Co 
do tej choroby, jakimś tropem jest tu wspomniana koleżanka. 
Ta bowiem zwiastuje, że „ulegnie poważnemu zakłóceniu twój 
słuch, unikaj głośnych spotkań”. Na koniec jednak mamy dobre 
wieści dla pani radnej (pod warunkiem że planuje jakiś dalszy 
rejs). Otóż „chodzenie po wodzie” (a skoro był we śnie lód, to 
pewnie można było po nim chodzić…) oznacza bezpieczeń-
stwo podczas morskich podróży.

Przysłuchujący się zwierzeniom radnej Ba-
rys przewodniczący komisji Lech Dymarski 
włączył się do dyskusji: – A mi niedawno 
się śniło, że wylądowałem na jakimś lotni-
sku i nie wiedziałem, dokąd i po co przyle-
ciałem. W dodatku okazało się, że nie mam 
komórki, żeby do kogoś zadzwonić i dowie-
dzieć się, o co chodzi.
Tu sprawa jest jasna jedynie co do lotniska 

– oznacza ono odwiedziny kogoś dawno niewidzianego. Da-
lej mieliśmy pewien kłopot, musząc domyślać się szczegółów 
snu pana przewodniczącego. Założyliśmy, że było to za grani-
cą (no bo krajowe lotnisko przecież by poznał…), co zwiastuje 
tęsknotę za stabilizacją. A skoro zagranica, to „obcy kraj”, ten 
zaś jest zapowiedzią przyjemnej podróży. Założyliśmy też, że 
we śnie radny zgubił bilet (no bo, jak by go miał, to by spojrzał 
i wiedział, dokąd przyleciał…), co niestety nie wróży nic do-
brego, bo oznacza, że „posprzeczasz się z bliską twemu sercu 
osobą”. Na pociechę jednak dointerpretowaliśmy, że podmiot 
liryczny w tym śnie zgubił także dokumenty, a to już zwiastun 
zysku finansowego i niespodziewanego przypływu gotówki.

Z kolei w trakcie posiedzenia Komisji Bu-
dżetowej Zbigniew Ajchler tak oto tłuma-
czył swoją obecność na wcześniejszej Ko-
misji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdro-
wia Publicznego, której nie jest członkiem: 
– Pani marszałek Poślednia mi się przyśniła 
i musiałem ją zobaczyć.
Oj, ten sen sprawił nam najwięcej kłopo-
tów! Bo generalnie kobieta we śnie ozna-
cza, że „ktoś cię fałszywie oskarży”, ale już 

w innej interpretacji napisano, że gdy śnisz o kobiecie, „ogarnie 
cię niemoc”. Dalej wszystko zależy od tego, w jakich okolicz-
nościach przyrody występowała we śnie pani marszałek… Bo 
jeśli była kobietą w eleganckich butach, radnemu zwiastuje to 
„poszukiwanie przyjemności”. Jeśli objawiła się jako niewiasta 
młoda i naga, oznacza to „próżne wymagania”. W sumie jed-
nak najkorzystniej dla radnego Ajchlera byłoby, gdyby zoba-
czył panią marszałek jako „kobietę rodzącą”, bo byłaby to „za-
powiedź pomyślności, dobrodziejstw i szczęścia”. No, chyba że 
potraktujemy całe to zdarzenie jako sen o władzy. Wówczas, 
jak mówi sennik, „trzeba próbować patrzeć na swoje działania 
z dystansu, tak aby dostrzegać błędy”.
I jeszcze puenta: jeśli przyśnią ci się radni, oznaczać to będzie, 
że w twoim środowisku spłyną na ciebie zaszczyty.

Lech Dymarski

Zbigniew  
Ajchler

Elżbieta Barys


