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w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na Spotkania
z Widzem, dedykowane głównie zwiedzającym indywidualnie. Mają one charakter wykładów połączonych
z seansami filmowymi, pokazami interaktywnymi, szkoleniowymi, prezentacją obiektów z magazynów
Muzeum oraz zajęciami z aktywnym udziałem Widza (oznaczone w harmonogramie gwiazdką *). W roli
prowadzących występują pracownicy Muzeum.

październik

Już wkrótce oferta zostanie poszerzona o prowadzoną w godzinach przedpołudniowych
prezentację zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt gospodarskich.

*Sobota 4.10.
*Niedziela 5.10

Od rośliny do tkaniny.
Film: Tradycyjna obróbka lnu. Omówienie
techniki pokazanej na
filmie.
Prezentacja obróbki lnu na eksponatach. Pokaz tkania na
krośnie.
Prowadzący: Hanka
Wawruch, st. kustosz

Sobota 18.10.
Niedziela 19.10.

Ciągniki i maszyny
Prezentacja i uruchamianie rolniczych urządzeń
napędowych.
Prowadzący: Romuald
Klawe, st. kustosz

*Sobota 25.10.
*Niedziela 26.10.
Darcie pierza.
Prowadzący: Ewa Krzyżaniak-Ryś,
st. kustosz

*Sobota 11.10.

Wykopki.
Ręczne kopanie ziemniaków. Pieczenie ziemniaków w ognisku.
Prowadzący: Dorota Matela, kustosz

Udział w Spotkaniu jest bezpłatny
za okazaniem ważnego biletu wstępu do
Muzeum.
Ze względu na specyfikę niektórych
pokazów, grupy powyżej 20 osób
proszone są o wcześniejszy kontakt.
Informacji udziela: Dział Upowszechniania,
tel. 618107629 w. 18
upowszechnianie@muzeum-szreniawa.pl
dz.naukowy@muzeum-szreniawa.pl
UWAGA. Harmonogram Spotkań
aktualizowany jest z miesięcznym
wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega
sobie prawo do zmian w harmonogramie
z przyczyn losowych.
Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629, fax: 0-61 81 07 642
e-mail:muzeum@muzeum-szreniawa.pl
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Z Maciejem Kałkiem dyrektorem Regionu
Zachód rozmawia Mariola Zdancewicz.
W naszym kraju piwo przeżywa okres świetności. Jak wynika ze statystyk, sięga po nie aż 75 proc. Polaków.
Mówiąc bardziej obrazowo, w 2007 roku
wypiliśmy 35 mln hektolitrów tego trunku. Jakby Pan to skomentował i jak na
tym tle wygląda Wielkopolska?
Rzeczywiście. Bardzo dynamicznie zmienia się model konsumpcji alkoholi w Polsce.
Na to zjawisko mają wpływ zarówno rosnące dochody Polaków, jak i bogatsza niż kiedyś oferta produktowa. Gwałtowny rozwój
gastronomii stworzył nowe możliwości spę-
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dzania wolnego czasu. Polacy coraz częściej
sięgają po nowości i produkty premium,
a rzadziej wybierają alkohole wysokoprocentowe, np. wódkę. Pijemy więcej wina
i piwa. Dla przykładu w roku 1997 średnie
spożycie piwa wynosiło 49 litrów na osobę. Dziś jest to już liczba prawie dwukrotnie większa. Liczymy, że wkrótce zbliżymy
się do modelu niemieckiego czy czeskiego, przekraczając 100 litrów rocznie. A jeśli chodzi o Wielkopolskę, to jej mieszkańcy należą do grona tych, którzy konsumują najwięcej. I to właśnie ten rynek jest jednych z ważniejszych w naszym kraju.
Równie szybko jak sprzedaż
rozwija się w Polsce produkcja piwa.
Dynamika wzrostu w Polsce w tym
roku dla całej branży piwowarskiej sięga
ok. 3,5 proc. Grupa Żywiec na tym tle wygląda jeszcze lepiej, ponieważ przekracza 5
proc. Oznacza to, że rozwijamy się szybciej
niż inni w branży.
Czy według Pana rynek w Polsce i Wielkopolsce będzie wyglądał równie korzystnie w tym roku i w najbliższej przyszłości?
Myślę, że dynamika sprzedaży tego
roku będzie niestety niższa od oczekiwanej
z powodu nieco gorszego sezonu letniego.
Jest to szczególnie widoczne na tych obszarach, które od pogody są ściśle uzależnione.
Drugim uwarunkowaniem jest podwyżka
cen surowców i opakowań, która wpłynęła
na wzrost cen i wysokość konsumpcji.

Heineken jest jedną z czołowych marek Żywca. Jego zyski podniosły się w tym roku o 35 proc. przy jednoczesnym wzroście cen surowców w Europie Zachodniej. Czy musimy się też obawiać wzrostu cen w Polsce?
Ceny surowców, półproduktów czy
opakowań rosną także u nas. Korzystamy
obecnie z mocnej pozycji złotego, ale też
byliśmy zmuszeni, podobnie jak nasi konkurenci, podnieść ceny naszych wyrobów.
Z punktu widzenia klientów zmiana ta
była odczuwalna. Wciąż jednak zauważamy przywiązanie konsumentów do produktów z grupy mainstream, czyli tych najbardziej popularnych i znanych, jak np. Warka,
przy stałym spadku sprzedaży produktów
ekonomicznych.
A jak się sprzedaje Heineken
w Wielkopolsce?
Znakomicie. Heineken wyróżnia się
w portfolio Grupy Żywiec i jest absolutnym
liderem w segmencie produktów premium.
Polacy, a szczególnie Wielkopolanie, którzy
doceniają jakość, wybierają często właśnie
to piwo.
Jednym słowem w Wielkopolsce lubimy jakość.
To prawda. Wielkopolanie przykładają do jakości bardzo duże znaczenie. Stąd
też nasze zabiegi o ciągłe udoskonalanie
technologii produkcji czy zapewnienie odpowiedniego serwisu dla konsumenta. Nasze piwo reprezentuje najwyższy poziom,

nie tylko w Polsce. Potwierdzają to liczne
wyróżnienia, w tym te najcenniejsze, jak:
Laury Konsumenckie w uznaniu doskonałego smaku piwa Warka.
Czy to właśnie Żywiec zdobył
największe uznanie za granicą?
Cały czas jest to marka najlepiej rozpoznawalna poza granicami kraju. Żywiec to
nie tylko wzorzec, ale także wyznacznik dobrej jakości piwa z Polski.
Jakie działania marketingowe dają w Wielkopolsce największe
efekty?
Wielkopolanie kochają swój region
i są z nim bardzo związani. Nie przypadkiem zajęliśmy się sponsoringiem
klubu KKS Lech Poznań, który jest nam
wszystkim tak bliski. Angażujemy się także w wydarzenia kulturalne, w tym m.in.
w Festiwal Malta. Chcąc zapewnić naszym konsumentom odpowiednią oprawę do spotkań przy piwie, wspólnie z lokalnymi restauratorami otwieramy wyjątkowe lokale - Piwiarnie Wareckie, które są modelowo związane właśnie z marką Warka. Obecnie w Wielkopolsce mamy
cztery takie punkty, do których oczywiście serdecznie zapraszam.
Czym jeszcze zajmuje się Grupa Żywiec w naszym regionie?
Trzeba pamiętać, że Grupa Żywiec to
nie tylko producent piwa, ale także dystrybutor alkoholi i napojów. To wyróżnia
nas spośród konkurencji. Rozwijając dystrybucję własną, współpracujemy ściśle
z naszymi partnerami hurtowymi, optymalizując koszty i poziom dotarcia do
rynku. Podążając za zmianą modelu konsumpcji, sprzedajemy też wina dobrej jakości. Jako ciekawostkę mogę podać też
fakt dystrybucji napoju energetycznego
i wody źródlanej Energia Lecha dla KKS
Lech Poznań. To wynik znakomitej współpracy z klubem.
Co wpływa na sukces firmy?
Wielu konsumentów kojarzy rozwój
firmy czy sukces poszczególnych produktów wyłącznie z dużymi działaniami marketingowymi, a zwłaszcza z efektownymi
kampaniami telewizyjnymi. O ostatecznym wyniku danej marki decyduje jednak
całe spectrum działań, w tym także jakość
pracy ludzi odpowiedzialnych za sprzedaż
i dystrybucję produktu do klientów i konsumentów. To, co różni Grupę Żywiec od
innych producentów piwa, to posiadanie
unikatowej i jednej z największych sieci
dystrybucji własnej alkoholi w kraju.
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koncert

Łukasz Jankowski

W sobotę, szóstego września br.
Poznań przeżywał najazd piętnastu tysięcy
fanów muzyki house i trance. Głównym
sponsorem imprezy była marka Heineken, pod której gwiazdą wystąpiły takie
osobowości światowej muzyki klubowej,
jak nr 1 na świecie wg prestiżowego pisma
DJ’s Magazine - fantastyczny didżej Tiesto oraz wspaniały Erik Morillo, doskonały
w muzyce house.
Już na konferencji prasowej widać było,
że główna muzyczna gwiazda wieczoru Tiesto jest we wspaniałej formie i przyjechał
do Poznania po to, by potwierdzić swoją
pozycję w światku didżejów. Tryskał humorem i odpowiadał na podchwytliwe
niekiedy pytania z prawdziwie gwiazdorską
wirtuozerią. Rzecznik prasowy imprezy
Robert Leszczyński nie potrafił niczym
zaskoczyć znamienitego gościa.
Po konferencji podążyliśmy na stadion
KKS Lech Poznań, gdzie zastaliśmy tłumnie
przybyłych wielbicieli tańca w atmosferze
wielkiego wydarzenia - muzyka płynęła
potężnie nagłośniona, efekty świetlne
i pirotechnika sprawiały, że tłum szalał.
Z każdą minutą czas zdążał do momentu
rozpoczęcia popisów obu głównych postaci tego wieczoru.
Erik Morillo poniósł wszystkich
doskonale zmiksowaną falą muzyki house,
a gdy atmosfera zgęstniała jak egipskie
powietrze - pojawił się Tiesto, który swym
dwugodzinnym występem udowodnił, że
jest nr 1 muzyki trance na świecie.
Szaleństwo trwało do 6 rano –
miało barwy porywającej zabawy przy
niezwykłym koktajlu muzycznym, który
stworzyli czołowi didżeje polscy i zagraniczni. Ich miksy słyszeliśmy na dwóch scenach: głównej oraz bocznej, umieszczonej
w pięknym czerwonym namiocie.
Firma Heineken zaprasza wszystkich
mieszkańców Wielkopolski już za rok na
kolejną edycję Stadium of Sound.

Łukasz Jankowski jest specjalistą
ds. Special Events

5

Lato z Żywcem

Tomasz Klujew

piwo
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Nad morzem każdy mógł poczuć
różnicę, bo nie każdą imprezą
była Przystań.
Przystań był to cykl wakacyjnych imprez sponsorowanych przez
markę Żywiec. Sześć najpopularniejszych miejscowości letniskowych Regionu Zachód gościło Przystań. Nasze miasteczko można było znaleźć
od 11 lipca do 24 sierpnia w Świnoujściu, Dziwnówku, Ustroniu Morskim oraz Kołobrzegu, Mrzeżynie
i Mielnie. Każde miasto, do którego
zawitała Przystań Żywiec, stało się
miejscem kulturalnego i rozrywkowego wydarzenia letniego sezonu.
Przez ponad półtora miesiąca na
wszystkich chętnych czekały koncerty, gorące taneczne rytmy, pokazy
filmowe i wiele innych atrakcji. Fani
sportu mieli niepowtarzalną okazję
nie tylko grać w siatkówkę na specjalnie przygotowanych boiskach,
ale również podziwiać mecze podczas Mistrzostw Polski w Siatkówce
Plażowej Mężczyzn.
Zobacz jak się bawiliśmy na:
www.zywiec.com.pl/przystan/
Tomasz Klujew jest Terenowym
Kierownikiem ds. rozwoju
gastronomii REGION ZACHÓD

towane z dbałością o każdy szczegół, wnętrza. Solidne drewniane ławy i stołki barowe, charakterystyczne kolumny oraz masywny bar tworzą klimat miejsca, w którym
króluje złoty trunek. Wysoką jakość Warki
w Piwiarniach gwarantuje profesjonalne
wyposażenie baru oraz specjalnie przeszkoleni barmani. Dzięki temu mamy pewność, że zimna Warka, którą rozkoszujemy
się w Piwiarni jest zawsze świeża i smaczna
oraz podana w odpowiedni sposób.

na piwo”, jak i kibiców poznańskiego Lecha
spotykających się w Piwiarni, by pooglądać
transmisje spotkań piłkarskich.
Czy Piwiarnie to dobry biznes?
Gdyby Piwiarnie nie były dobrym interesem, nie myślelibyśmy tak poważnie
o otwieraniu kolejnych.
Obecnie sieć Piwiarni to już 38 lokali
w całej Polsce. Ich właściciele chętnie potwierdzają, że to naprawdę dobry biznes.
Zgłaszają się do nas również kolejni gastronomowie, chcący w swoim mieście otworzyć Piwiarnię.
A co ma z tego Grupa Żywiec?
Nasz zysk jest podwójny.
Z jednej strony – rewelacyjna
sprzedaż w Piwiarniach przekłada się na wyniki sprzedażowe w innych kanałach. Z drugiej
strony Piwiarnie są jednym z najważniejszych elementów budowy i umacniania Warki jako wiarygodnej i bliskiej konsumentowi marki.
Czy potrzebne jest
doświadczenie w Gastronomii,
by otworzyć Piwiarnię?
Piwiarnie Warki tworzymy
z doświadczonymi partnerami,
wyłącznie w najlepszych, starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach. Tak wysokie standardy, które określiliśmy, raczej wykluczają przypadkowych przedsiębiorców.
W jaki sposób egzekwujecie od właścicieli, by zachowywali unikatowy charakter lokalu,
utrzymywali wysoki standard wyposażenia?
Tego typu ustalenia są wpisane w umowę. Poza tym, nasi partnerzy handlowi rozumieją, jaka jest istota formuły funkcjonowania lokalu i że jej zachowanie jest ważną
korzyścią biznesową. Piwiarnie Warki tworzymy z doświadczonymi partnerami, wyłącznie w najlepszych, starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach.
Mówi Pani o ciągłym rozwoju
sieci. Ile Piwiarni powstanie w najbliższym czasie?
Do końca tego roku otwieramy następnych dwadzieścia.
A dalej?
Podwojenie ilości Piwiarni w 2009 r.
w stosunku do tego, co mamy teraz, to absolutne minimum.

wywiad

Rozmowa o Piwiarniach Warki z Joanną
Nowakowską – Seniorem Brand Managerem Warki.
Skąd pomysł na Piwiarnie?
To proste, brakowało tego typu miejsc
– lokali, w których w kulturalnej atmosferze można się napić piwa i spokojnie obejrzeć mecz. Istniały, oczywiście, ekskluzywne puby. Nasi konsumenci nie czuli się
w nich jednak swobodnie. Z drugiej strony, z łatwością znaleźć można było lokale
niższej jakości, w których transmitowano spotkania piłkarskie.
Najczęściej jednak w takich
przypadkach wszyscy, którzy
chcieli obejrzeć mecz, musieli
się tłoczyć przed jednym dwudziestocalowym telewizorem,
a i jakość sprzętu nie była zadowalająca.
Dlaczego ze wszystkich marek Grupy Żywiec Piwiarnie dedykowano właśnie
Warce?
Warka jest bardzo „towarzyskim” piwem. To nie przypadek,
że w kilku naszych ostatnich
spotach główną rolę odgrywa
właśnie hucząca od dobrej zabawy Piwiarnia. Warka nie lubi
samotności, alienowania się
i bierności. Uwielbia miejsca,
w których można się odprężyć
po dniu pracy i napić z kumplami zimnego piwa. Z drugiej
strony, aspekt sportowy marki widoczny jest gołym okiem.
Wystarczy wspomnieć sponsoring strategiczny Kolejorza, kibicowskie akcje na Śląsku i trzy ostatnie promocje Warki, by dostrzec, że jest to jedna z niewielu
marek na polskim rynku uprawnionych do
otwierania takich lokali.
Czy Piwiarnie są oryginalnym
polskim pomysłem?
To innowacyjny, całkowicie polski projekt. To pierwsza i jedyna tego typu sieć
w Polsce. Puby dedykowane jednej marce piwnej funkcjonują, rzecz jasna, w krajach zachodnich. Wspólny jest jednak tylko
pomysł. Duch Piwiarni i cała jej aranżacja,
stwarzająca niezapomniany „piwny” klimat,
są całkowicie polskie.
Czym Piwiarnia różni sie od
zwykłego pubu?
Piwiarnia Warki to miejsce, które ma
bardzo indywidualny charakter. Jej unikatową atmosferę tworzą oryginalne, zaprojek-

Jedyne takie
miejsca
w Polsce…
Czym kusicie wspomnianych
przez Panią kibiców?
W każdej Piwiarni odbywają się transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych na najwyższej jakości ekranach LCD
lub rzutnikach. Ceglane ściany zdobią
sportowe pamiątki – zdjęcia futbolowych
gwiazd, oryginalne koszulki najsłynniejszych polskich piłkarzy oraz wycinki z gazet ilustrujące najlepsze sportowo – piwne
tradycje.
Czy jesteście zadowoleni
z funkcjonowania Piwiarni w Poznaniu?
Poznańska Piwiarnia przy Starym Rynku to jedna z pierwszych Piwiarni w Polsce.
W niej rozgrywa się akcja naszego spotu reklamowego „Uznanie z Wielkopolsce”. To lokal bardzo popularny w Poznaniu. Wiemy,
że cieszy się on uznaniem zarówno konsumentów, którzy chcą po prostu „wyskoczyć
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Rozmowa z Szymonem
Babińskim, właścicielem
Piwiarni Warki w Poznaniu
Grupa Żywiec wyszła z propozycją Piwiarni Warki, czy była to dobra
szansa na biznes?
Tak, to ich pomysł, oni
decydują o wyborze miejsca
i przyszłego właściciela, chcąc
mieć pewność, że inwestycja
przyniesie korzyści dla obu stron.
Zwykle zaczyna się od spotkania
w wybranej lokalizacji i próbie oceny, czy lokal będzie dostatecznie widoczny dla klientów, czy będzie łatwo do niego trafić i czy jest możliwość odpowiedniej prezentacji.
Czym się te Piwiarnie
miały różnić od innych?
Pomysł na takie lokale wziął
się z przekonania, że piwiarnia nie
musi być kojarzona ze smrodem,
zaduchem papierosowego dymu
i garstką stałych klientów patrzących na obcych spode łba. Wprowadzając na rynek Piwiarnie Warki
powstał nowy standard wystroju,
obsługi i podawania piwa. Jest to
miejsce, gdzie równie dobrze czują się i studenci, i emeryci, co oczywiście powoduje, że klienci do nas
wracają.
Na ile pomysłodawca
angażował się w wystrój lokali
i w promocję?
Za cały wystrój lokali odpowiadają architekci pracujący dla Grupy Żywiec. Po wykonaniu wstępnej
aranżacji spotyka się właściciel lokalu z przedstawicielem Grupy Żywiec, aby omówić ważne szczegóły
i ewentualne poprawki. Później do
pracy przystępuje firma wykonawcza, najczęściej ta, która wcześniej
wykonała wiele podobnych Piwiarni i ma doświadczenie. Żywiec opiekuje się również lokalem podczas
otwarcia, a w trakcie ważniejszych
wydarzeń sportowych wspiera nas
ciekawymi promocjami.
Cały pomysł oparty jest na zainteresowaniu klienta sportem.
W każdym lokalu jest zamontowanych kilka ekranów plazmowych
lub rzutników tak, aby klient mógł
swobodnie obserwować to, co się

dzieje na boiskach.
Wyświetlane są najważniejsze wydarzenia sportowe, podczas których
staramy się zbudować atmosferę do
kibicowania.
Czy ten program różni
się między sobą regionalnie?
W każdej Piwiarni powinien być
jakiś akcent „miejscowy”.
Elementy wystroju lokalu nawiązują zwykle do
lokalnej drużyny sportowej lub, jeśli nie ma takiej
możliwości, umieszczane są zdjęcia ciekawych
miejsc w danym mieście. W mojej Piwiarni
w Poznaniu oczywiście
nie mogło zabraknąć
akcentów dotyczących
Lecha Poznań. W lokalu
znajdują się fototapety
z piłkarzami i kibicami
Lecha, w gablocie wisi
koszulka z podpisami
zawodników. Staramy
się również organizować
co jakiś czas spotkania,
podczas których klienci mogą porozmawiać
z piłkarzami i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Jak ten pomysł zaakceptowali klienci?
Chyba nie ma Piwiarni, która
narzekałaby na brak klientów, dlatego każdy właściciel powinien być
zadowolony ze współpracy z Grupą Żywiec. Klienci czują się w tych
lokalach jak w domu, przychodzą
pooglądać z innymi kibicami sportowe wydarzenia, spotykają się na
piwku po pracy, organizują urodziny, spotkania klasowe itp. Biorąc
pod uwagę moją Piwiarnię, w której stoliki na mecze Lecha są zawsze
wcześniej rezerwowane, myślę, że
pomysł Piwiarni to sukces.

Od kilkunastu lat Polacy coraz częściej sięgają po piwo. W statystykach spożycia złocistego trunku konsekwentnie zbliżamy się do
światowej czołówki. Niestety, gdy
porównamy standardy lokali piwnych, idzie nam już wyraźnie gorzej. Polacy, mimo że zasmakowali w piwie, wciąż wyglądają pubów,
w których komfortowo i przyjemnie mogliby
spędzać długie
wieczory w towarzystwie przyjaciół, popijając
swo je ulub io ne piwo. Lukę tę
zauważyli spe ce od marketingu w Grupie Żywiec i opracowali
koncepcję lokalu,
która – jak można
już śmiało powiedzieć – świetnie
sprawdza się na
naszym rynku gastronomicznym.
Piwiarnie
Warki – bo o nich
tu mowa – są oryginalnym pomysłem nie tylko na
wypromowanie przebojowo rozwijającej się marki piwa, ale także
na dobry biznes w gastronomii.
W ciągu zaledwie 2,5 roku w Polsce wyrosła duża i unikatowa sieć
lokali gastronomicznych, które
Grupa Żywiec powierzyła sprawdzonym w branży gastronomom.
Ci ostatni, stając się ambasadorami marki Warka, otrzymali od
browaru nie tylko pomysł na prowadzenie pubu, ale także istotne
wsparcie finansowe i marketingowe. Browar wziął na siebie lwią
część kosztów uruchomienia Piwiarni, zobowiązując jednocześnie
swoich partnerów do wyłącznego
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promowania marki Warka
i dbania o jej wizerunek.
Zyski gastronoma z takiej
formuły współpracy z browarem są oczywiste. Nakłady inwestycyjne, jakie musi
on ponieść na uruchomienie
pubu, są wielokrotnie niższe od
średniej dla branży. Wypromowanie nowego pubu w mieście jest
też bardzo ułatwione – Piwiarnia
to marka coraz bardziej rozpoznawalna w całym kraju, w dużej mierze dzięki wykorzystaniu
jej w spotach reklamowych piwa
Warka. Grupa Żywiec wychodzi
też naprzeciw potrzebom swoich partnerów w kwestii szkoleń
i strojów barmańskich, wyszynku
piwa, przygotowania oferty kulinarnej, zaopatrzenia w produkty
spożywcze, słowem – wszystkiego, co niezbędne do uruchomienia wzorowego pubu.
W rezultacie „przedsięwzięcie
Piwiarnia” szybko zaczyna na siebie zarabiać. Sprzedaż piwa w Piwiarniach wielokrotnie przewyższa pubową średnią, a gastronomowie generują dochody już od
pierwszych tygodni działalności
pubu. Cała ich inwestycja zwraca
się już po kilkunastu miesiącach
funkcjonowania Piwiarni. Co ważne, cały zysk z prowadzonej działalności zostaje w kieszeni gastronoma – Grupa Żywiec nie pobiera
od niego żadnych opłat, które są
standardową praktyką w innych
sieciach działających na zasadzie
franszyzy.
Jak w takim razie opłaca się
ten biznes Grupie Żywiec? Browar
jest oczywiście dostawcą piwa
dla Piwiarni, ale swoje główne
źródło zysku widzi gdzie indziej.
Badania konsumenckie pokazują,
że istnieje silna korelacja między
marką piwa wypijanego przez
konsumenta w Piwiarni a marką
piwa wybieranego przez niego ze
sklepowej półki. Zależność ta nie
jest już tak oczywista dla innych
lokali gastronomicznych. Przewidywania fachowców z Żywca
okazały się słuszne – oryginalny
marketing przynosi wymierne rezultaty.
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Przyszedł wrzesień, a z nim – nagle,
szare, jesienne dni. Patrzę na przechodniów, jak szybko i oni przybrali jesienne
barwy. Króluje bezwyraz, bezkolor. Wciśnięte w kołnierze palt twarze skrywają
ślad wakacji – opaleniznę. Ciepłe są teraz tylko płaszcze i wspomnienia o minionym, tak, chyba przeszłym już lecie…
W wiadomościach podają właśnie, że
jeszcze nie we wszystkich mieszkaniach
włączono ogrzewanie. O wstrętna, zimna jesieni! Do lata chcę!
Pokój wypełnia szmer dogrzewającej powietrze farelki, popijam piwo
i przenoszę moją duszę utęsknioną... chociażby na poznańską
Starówkę…
Ciepły, piękny wieczór, Stary Rynek, gwar.
Poznańskie ogródki piwne wypełnione po brzegi
ludźmi. Długie wieczorne
rozmowy z przyjaciółmi,
śmiech, zabawa, lato...
Tak, ten rządek ukryt yc h p o d p a ra s o l a m i

knajpek to dla wielu poznaniaków i odwiedzających stolicę Wielkopolski turystów nieodzowny element wypoczynkowego pejzażu.
Zwyczaj przesiadywania z filiżanką
kawy czy kuflem w dłoni, poza ograniczonym ścianami budynkiem, zyskał niezwykłą popularność na całym świecie. Wystarczy wspomnieć chociażby o bawarskich Biergarten, które cieszą się wiernością i uznaniem piwoszy niezmiennie
od XIX wieku. Jakże cieszy fakt,
by klientom

uczynić zadość, na okres wiosenno-letni
pojawiają się one i u nas jak grzyby po
deszczu. Można tam zaspokoić pragnienie, napawając się jednocześnie atmosferą miasta czy czarem Starego Rynku.
Ostatnio wielka gratka! – ogródki
Żywca. Przepadający za dobrym piwem
i KKS-em Lech poznaniacy mogą połączyć
obie przyjemności w jednym miejscu.
Za oknem skuleni ludzie przemierzają
chodnik szybkim krokiem.
Spieszą się, uciekają przed
zimnem i codzienną szarówką. Wspominam spędzone na poznańskiej
Starówce beztroskie,
letnie wieczory, ładnie
oświetlone, kolorowe kamienice i tłum
radosnych ludzi wypełniający knajpki
na powietrzu. Jakoś
cieplej mi się robi,
jakoś milej, czekam
na lato…
fot:
Jakub Nowysz

z a k i e m

 aureat Oscara na
L
urodziny
Kompozycje Jana A. P. Kaczmarka zabrzmiały w Centrum Kultury Flagey w Brukseli z okazji
pięciolecia działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkpolskiego. Repertuar zaprezentowała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Marka Pijarowskiego z wiolonczelistą Markiem Szpakiewiczem oraz Chór Akademicki UAM
przygotowany przez Jacka Sykulskiego. W programie znalazły się zarówno znane fragmenty
z „Marzyciela” czy „Wojny i pokoju” i prapremierowe estradowe wykonanie superprodukcji kanadyjskiej “Passchendaele”. Film miał niedawno
swoją światową premierę na festiwalu w Toronto.
Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego Jan A. P. Kaczmarek, który poprowadził wrześniowy koncert, mówił: - Przyjąłem to zaproszenie, bo czuję się bardzo związany z Poznaniem i Wielkopolską. Urodziłem się w Koninie, a większość dorosłego życia spędziłem w Poznaniu i uznałem za dość naturalne, że mogę być kojarzony z tym regionem.
Zatem odpowiedziałem pozytywnie, przygotowaliśmy program i... jedziemy. Passchendaele to nazwa
belgijskiej miejscowości, gdzie
w czasie I wojny światowej rozegrała się wielka bitwa: tamtędy przebiegała linia frontu, na której utknęła
ogromna liczba żołnierzy. Film zrobili Kanadyjczycy, ponieważ oni wykazali się tam wielkim
bohaterstwem i jednocześnie ponieśli ogromne straty. To film wojenny z dużym romansem
w środku.
MAZ

Z serem do Europy
Wielkopolski ser smażony jako drugi produkt z Wielkopolski ma szansę za 5
miesięcy stać się produktem o Chronionej Nazwie Pochodzenia w Unii Europejskiej. Wniosek w tej sprawie opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
8 sierpnia. Jeśli zainteresowane podmioty
zagraniczne nie zgłoszą w ciągu 6 miesięcy
od dnia publikacji sprzeciwu do Komisji Europejskiej, w lutym przyszłego roku produkt
znany dotąd pod nazwą sera smażonego
z Nowego Tomyśla uzyska unijny certyfikat. Wielkopolski ser smażony wytwarzany
jest z mleka pochodzącego od krów wypasanych wyłącznie w granicach administracyjnych Województwa Wielkopolskiego.

 ydzień Afrykański
T
w Parlamencie
Europejskim
Sztukę Afryki, dania kuchni afrykańskiej,
a nawet drewnianego słonia afrykańskiego
naturalnej wielkości można było znaleźć
w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas obchodów Tygodnia Afrykańskiego,
jaki odbywał się od 8 do 12 września. Był
on częścią Europejskiego Roku Dialogu
Międzykulturowego. Podczas Tygodnia nie
brakowało też wydarzeń politycznych.
Posłowie w komisjach i delegacjach
parlamentarnych koncentrowali się na

 zieci mają prawo
D
do ochrony
Pod hasłem „Dzieci mają prawo do specjalnej ochrony” wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za politykę sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Jacques
Barrot ogłosił konkurs dla dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie, którzy mają nie mniej niż 10 lat
i nie więcej niż 18 lat, mogą nadsyłać plakaty
o tematyce dotyczącej prawa dzieci w Unii Europejskiej do ochrony i opieki. Chodzi przybliżenie
najmłodszym Europejczykom wiedzy o przysługującym im prawie do ochrony, dzięki któremu
mogą tego prawa skuteczniej bronić. Uczestników konkursu podzielono na dwie grupy wiekowe od 10 do 14 i od 15 do 18 lat. Mają one stworzyć co najmniej czteroosobowe zespoły, które
przygotują projekty.

Cykl produkcyjny, począwszy od skupu mleka do uzyskania gotowego produktu, powinien trwać nie dłużej niż 7 dni. Szczególnie ważnym etapem, który wpływa na walory smakowe i zapachowe wielkopolskiego sera smażonego, jest proces gliwienia.
Polega on na naturalnym rozkładzie białka,
trwającym od 2 do 3 dni. Równie ważne jest
smażenie sera z wykorzystaniem wyłącznie
masła, co wpływa na smak, zapach, barwę
i konsystencję produktu finalnego. Smażenie
sera rozpoczęli w końcu XVIII wieku osadnicy
przybyli na tereny zachodniej Wielkopolski
z zachodniej i południowo-zachodniej Europy w ramach tak zwanego olędarskiego
ruchu kolonizacyjnego. Ser smażony wytwarzany zgodnie z przekazywaną z pokolenia na pokolenie recepturą cieszy się dobrą
opinią w Polsce i poza jej granicami. MAZ

zagadnieniach dotyczących Czarnego Lądu.
Odbyło się m.in. nadzwyczajne spotkanie dotyczące problemów żywnościowych
i propozycji Komisji Europejskiej, która zamierza przeznaczyć dodatkowy miliard euro
na pomoc regionom dotkniętym kryzysem
żywnościowym.
Centralnym wydarzeniem Tygodnia było
wspólne posiedzenie członków Parlamentu
Panafrykańskiego i przedstawicielami wspólnego zgromadzenia parlamentarnego AKP UE. Obecny był na nim nigeryjski laureat Literackiej Nagrody Nobla - Wole Soyinka. We
współpracy z gminą Ixelles, która jest dzielnicą Brukseli zamieszkaną przez najliczniejszą
społeczność afrykańską, a tam właśnie ma
swą siedzibę Parlament Europejski, zorganizowano koncert muzyki afrykańskiej. MAZ

zygzakiem

z y g

Najpierw wyłonione zostaną najlepsze prace na szczeblu krajowym. Trzy najlepsze zespoły
z każdej grupy wiekowej będą zaproszone na ceremonię rozdania nagród, która zostanie zorganizowana we wszystkich państwach członkowskich Unii 20 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka. Prace, które zdobędą
I miejsca w poszczególnych krajach, będą poddane ponownej ocenie na szczeblu europejskim.
Trzy najlepsze zespoły z każdej grupy wiekowej
zostaną zaproszone w dniach od 7 do 9 grudnia
do Brukseli. Zwiedzą miasto i instytucje europejskie oraz wezmą udział w ceremonii rozdania nagród. Najlepsze plakaty zostaną zaprezentowane na stronach internetowych przedstawicielstw
Komisji w państwach członkowskich UE oraz na
portalu Europa. Mogą również zostać wykorzystane w kampaniach dotyczących obrony praw
dziecka. Więcej informacji o konkursie na stronie
www.eurojeune.eu.
MAZ

I ngrid Betancourt
w Parlamencie
Europejskim
8 października podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przemówienie wygłosi Ingrid Betancourt. Przyjedzie ona na zaproszenie
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
Hansa-Gerta Pötteringa.
Przypomnijmy, że Ingrid Betancourt została uprowadzona przez Rewolucyjne Siły Zbrojne
Kolumbii (FARC) 23 lutego 2002 roku i uwolniona sześć lat później w wyniku operacji kolumbijskiego wywiadu i wojska. Wraz z nią uwolniono
14 innych zakładników.
Od chwili oswobodzenia Betancourt prowadzi kampanię na rzecz uwolnienia pozostałych
zakładników. Częścią tej kampanii będzie także
jej wizyta w Parlamencie Europejskim.
MAZ
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Co z odpadami?

ekologia

Rozwój technologii, a co za tym idzie
– wzrost poziomu życia społeczeństwa, powoduje wzrost masy odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a to
z kolei stanowi coraz większe zagrożenie
dla środowiska. Dzięki nowoczesnym technologiom produkuje się taniej, globalizacja i wolny rynek zapewniają szeroki asortyment towarów na każdą kieszeń. Od początku lat 90. nasz styl życia zmienił się radykalnie. Nie kupujemy już tylko tego, co
jest potrzebne, lecz w dużej mierze to, co
nam się podoba lub co ułatwia nam życie.
Wymiana rzeczy „starych” na „nowe” odbywa się w coraz szybszym tempie. Dotyczy
to wszystkich artykułów konsumpcyjnych,
od żywności i ubrań po sprzęt IT i AGD.
W wyniku tej wymiany rośnie góra rzeczy
niepotrzebnych, czyli odpadów. Przykładem może tu być chociażby zmieniająca się
moda. Przeprowadzono badania naukowe
dotyczące zakupu i pozbywania się dam-

odpadów. Odpady to źródło całej masy surowców, które można, po odpowiednim
przetworzeniu, przywrócić do obiegu materiałowego, dzięki czemu oszczędzi się
surowce naturalne. Mając odpowiednie
instalacje, można przetworzyć i odzyskać
prawie 90 proc. ogólnej masy wytwarza-

i tworzywa sztuczne oraz odpady problemowe i niebezpieczne, jak np. baterie,
sprzęt AGD, RTV i IT czy lekarstwa. Mieszkańcy mają do dyspozycji pojemniki na surowce wtórne i punkty odbioru odpadów
problemowych i niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wystarczy tylko dobra wola i zmiana
sposobu myślenia – odpady to surowce
wtórne i pieniądze zaoszczędzone na zakupie surowców pierwotnych. Ale większości z nas nie chce się segregować, mimo że
należymy do Unii Europejskiej i mamy zobowiązania dotyczące tzw. poziomów odzysku, które dla poszczególnych frakcji odpadów są różne, ale wcale nie wygórowane
w porównaniu do ogólnej masy towarów
wprowadzanych na rynek. Niestety, nie realizujemy tego obowiązku i nie tylko nie
oszczędzamy, ale jeszcze z tytułu
braku realizacji będziemy musieli
zapłacić wysokie kary.
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skiego obuwia zimowego, tzw. kozaków. Mieszkanki 42 miast polskich,
liczących powyżej 100
tys. mieszkańców, kupują
rocznie od kilkuset tysięcy do prawie miliona par
tego obuwia i oczywiście tyle samo wyrzucają. A obuwie zimowe to
jeden z droższych zakupów, które trafiają do naszych szaf. Podobnie wygląda sprawa zakupów
sprzętu AGD, RTV i komputerowego. Wszystko
jest ładnie i solidnie zapakowane – rośnie
góra zużytych opakowań.
Pojawia się problem, co robić, aby naszego miejsca na ziemi nie zaśmiecić i nie
zniszczyć, bo do produkcji potrzebne są
surowce, których z każdym rokiem ubywa.
Jednak surowce pierwotne można z powodzeniem zastąpić surowcami wtórnymi, odzyskanymi z odpadów.
Na początku lat 80. w krajach wysoko
rozwiniętych pojawiło się słowo recykling
i zainteresowanie zagospodarowaniem

Ewa Murawska

nych odpadów. Można także zaoszczędzić
miliony na zakupie surowców pierwotnych.
Polska nie należy do krajów bogatych, nasz
dochód narodowy na jednego mieszkańca
daleko jeszcze odbiega od najbogatszych
krajów Unii Europejskiej. A mimo to, jako
społeczeństwo, nawet nie staramy się za
bardzo oszczędzać. Przepisy prawa nakazują nam segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, czyli w gospodarstwie domowym, przynajmniej w bardzo
podstawowym zakresie: makulatura, szkło

Gospodarka odpadami nie należy do tanich
branż, w których nakłady szybko się zwracają.
To procesy długoletnie.
Instalacje przetwarzania i unieszkodliwiania
odpadów, jak wysypiska,
oczyszczalnie ścieków,
kompostownie, spalarnie
itp. kosztują naprawdę
dużo, jeżeli mają być bezpieczne dla środowiska
i mieszkańców. Te koszty
musimy ponieść my wszyscy, którzy wytwarzamy
odpady. I tu pojawia się sprzeczność, którą trudno wytłumaczyć. Badania naukowe
wykazały, że chcemy żyć w czystym, bezpiecznym dla zdrowia otoczeniu, ale zdecydowana większość z nas nie chce ponosić
dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i gospodarką odpadami.
Ale kropla wody drąży skałę – systematyczne działania prawne i edukacyjne zmieniają powoli nasz stosunek do odpadów i środowiska. Nie jest jeszcze dobrze i czeka nas
mnóstwo pracy, ale jest coraz lepiej.

Obecne pojęcie „nowoczesnej gospo- baterii, przetermidarki odpadami” jest bardzo odmienne od nowanych lekarstw,
tego, jakie obowiązywało jeszcze 7, 10 lat odpadów budowtemu. Budowanie składowisk odpadów – lanych. Istniejące
wówczas jedynego elementu gospodarki organizacje ododpadami – jest dzisiaj rozważane już tyl- zysku (przedsięko jako jeden z wielu elementów całościo- biorstwa zajmująwego systemu z wieloma różnorodnymi ce się w imieniu ininstalacjami i rozwiązaniami. Parę lat temu nych podmiotów odzastanawiano się jedynie nad bezpieczny- zyskiem) i sieć przedsięmi dla środowiska zabezpieczeniami skła- biorstw specjalistycznych
dowisk, dzisiaj – nie porzucając rozważań przetwarzających zużyte sprzęty
o bezpieczeństwie – myśli się o całościo- i odpady pozwalają na odzyskanie z duwych rozwiązaniach uwzględniających kil- żego strumienia odpadów i poprzez recyka podstawowych zasad.
kling ponowne skierowanie – w formie półJednym z podstawowych założeń sku- produktów potrzebnych do produkcji notecznej i nowoczesnej gospodarki odpada- wych – na rynek.
mi jest gospodarowanie możliwie najwiękW Poznaniu istnieje szeroki program
szą ilością rodzajów odpadów – począwszy segregacji odpadów, obejmujący nie tylko
od odpadów komunalnych, ale też odpada- te wymienione powyżej, ale również inne
mi przemysłowymi i medycznymi, czy in- odpady problemowe, m.in.: gruz budowlanymi odpadami niebezpiecznymi. Odpady ny, zużyte lakiery i farby, odpady bioorgakomunalne – jakkolwiek jest ich najwięcej niczne, wielomateriałówki (np. tetrapaki).
w bilansie odpadowym – nie są jedynym Segregacja ich odbywa się na razie w forrodzajem odpadów, które winny być zago- mie pilotażowej, jednak olbrzymie zaintespodarowane. Każda przychodnia lekarska, resowanie Poznaniaków Miejscem Gromao dużym szpitalu nie wspominając „produ- dzenia Odpadów Problemowych (tzw. „Grakuje” odpady, które winny być zagospoda- towisko”), czy Mobilnym Punktem Gromarowywane w sposób szczególny – unika- dzenia Odpadów Problemowych (tzw. „Grający rozprzestrzeniania się chorób. Prawie towozem”) pozwalają planować system odkażda szkoła posiada laboratorium che- zysku na szerszą skalę.
miczne – co robić z takimi odpadami?
Obok segregacji i odzysku oraz recyKompleksowy program gospodarki od- klingu metodą stosowaną we współczesnej
padami uwzględnia zatem zasady zagospo- gospodarce odpadami jest kompostowanie
darowywania wszystkimi rodzajami odpa- – dotyczy to odpadów biodegradowalnych,
dów powstającymi na terenie gminy. Naj- zielonych.
popularniejszą metodą jest segregacja, odWspółczesne systemy gospodarki odzysk i recykling. I nie dotyczy ona tylko od- padami muszą być zasilane w instalacje –
padów komunalnych. Pracowite samorządy jak je nazywam – „utylizacji ostatecznej”.
wprowadziły już segregację kilku podsta- Do takich należą spalarnie odpadów, któwowych rodzajów odpadów opakowanio- re są bezpiecznymi instalacjami termicznej
wych – szkło, z podziałem na białe i koloro- utylizacji, a nawet pełnią obecnie rolę elekwe; plastik i papier. Techniczne rozwiązania trociepłowni. Komisja Europejska zupełnie
pozwalają tę zasadę zastosować również niedawno uznała spalarnie jako źródło
do odpadów innego rodzaju: elektrozłomu, energii odnawialnej, polski rząd w ślad za

ekologia

Nowe wyzwania
w gospodarce
odpadami

Krzysztof Mączkowski

tym przygotowuje rozporządzenie zezwalające
na takie traktowanie tych instalacji w Polsce.
I ostatnia z zasad współczesnej
gospodarki odpadami – systemy muszą
być realizowane w układzie aglomeracyjnym, ponadpowiatowym. Przez wiele lat samorządy
zadania gospodarki odpadami realizowały tylko w swoich granicach – teraz te czasy bezpowrotnie minęły. Zasady ubiegania
się o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko), czy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny) albo też
ze środków np. Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wykluczają działanie w pojedynkę. Kompleksowość gospodarki odpadami wymaga
działania wspólnego – obejmującego większy obszar i większą ilość odpadów. Tylko
w takim układzie można myśleć o całościowym spojrzeniu na problem odpadów,
planować racjonalnie lokalizację instalacji
i racjonalizować koszty budowy systemu.
To tylko niektóre wymogi współczesnej
gospodarki odpadami. Ale i tak zmuszające do intensywnego planowania.

Krzysztof Mączkowski – Wiceprezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W Radzie Miasta Poznania działa od 1998 r., jako Wiceprzewodniczący Rady od 13 grudnia 2005 r. W obecnej kadencji RMP w komisjach: Polityki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rewitalizacji oraz Kultury i Nauki.
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ekologia
Zagrożenia spowodowane zmianami
klimatu i rozwojem gospodarczym przedstawiane są zazwyczaj jako problem globalny. Tymczasem to lokalny biznes, rolnictwo
i regionalni specjaliści zajmujący się środowiskiem naturalnym najdotkliwiej odczuwają ich konsekwencje. Konferencja klimatyczna zorganizowana w Koninie była wyrazem zainteresowania i troski o środowisko
w regionie jej organizatorów i uczestników.
Konferencję otworzył prezydent Konina Kazimierz Pałasz, a referaty wygłosili: profesor
Zbigniew Kundzewicz, dr hab. Piotr Kowalczak oraz Bogusław Brzostowski, wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poruszono
wiele istotnych kwestii, od ocieplenia klimatu,
o czym szerzej w poprzednim numerze pisał
Zbigniew Kundzewicz („Merkuriusz” 07/2008),
po niezwykle istotny problem wodny.
Ciekawej oceny sytuacji dokonał dr hab.
Piotr Kowalczak, autor cieszącej się wyjątkowym zainteresowaniem książki Konflikty o wodę. Region koniński jest obszarem
szczególnie zniszczonym przez człowieka.
Powszechnie odpowiedzialnością za to obarcza się działające tu kopalnie. Tymczasem,
jak podkreśla doktor Kowalczak, przyczyna
sięga aż 150 lat wstecz. W 1860 r. wykonano
wielkie prace regulacyjne na obszarze górnej i środkowej Noteci. Konsekwencją ingerencji było odwodnienie oraz ostateczna
degradacja tego terenu. Pogorszeniu uległ
stan torfów, który nie tylko retencjonuje, ale
i oczyszcza wodę. Utraciliśmy więc w tym regionie naturalny filtr. Susze stały się bardziej
dokuczliwe. Później zaczęto wydobywanie
węgla brunatnego na wielką skalę, co zakłóciło naturalny bieg wody. Kolejnym problemem jest wykorzystanie wody w systemach
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Zagrożone
dobrodziejstwo
chłodzących elektrowni. Jest więc wiele kwestii, z którymi trzeba sobie poradzić. Z rozwiązaniem problemu nadmiaru ciepłej wody
z elektrowni może przyjść biznes. W naszym
klimacie ciepły zbiornik wodny mógłby się
stać atrakcją regionu, choć wymaga to inwestycji. Żeby podejmować działania potrzebne są oceny ekspertów i odpowiednia polityka marketingowa. Piotr Kowalczak przyznaje, że jest to teren niezwykle skomplikowany, dlatego nie powinniśmy oczekiwać
gotowych rozwiązań. Konferencja daje jednak możliwość szerokiej medialnej prezentacji omawianych zagadnień.
Ze specjalnie przygotowaną prezentacją wystąpił Maciej Dąbrowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Konina.
To właśnie w regionie konińskim niezwykle
ważna jest działalność zapewniająca ochronę środowiska (w tym cennego Powidzkiego
Parku Krajobrazowego) i funkcjonowanie przemysłu
energetycznego,
który stanowi podstawę utrzymania
mieszkańców.
Maciej Dąbrowski sądzi, że utrudnieniem dla regionu jest zła dystrybucja środków finansowych. Konin jest największym
płatnikiem Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Odprowadza 60 proc. wpłat w skali całego województwa, z powodu znacznej degradacji środowiska na tych terenach. Powrót środków, przeznaczanych na ochronę
środowiska i funkcjonowanie przemysłu,
opartego na węglu brunatnym mieści, się
w przedziale od 0 proc. do 30 proc. wnoszonych opłat. Zaproponowany przez radnego projekt budowy rurociągu tłoczącego wodę z odkrywki węgla brunatnego do
jezior Wilczyńskiego i Budzisławskiego ma
rozwiązać najważniejszy problem. W ten
sposób współistnienie środowiska naturalnego i przemysłu zapewni bezpieczeństwo
energetyczne kraju i stolicy Wielkopolski, która jest naszym głównym odbiorcą – dodaje
Maciej Dąbrowski.
Głos w dyskusji zabierali również wójtowie poszczególnych gmin, w tym
szczególnie cenną opinią
z uczestnikami podzielił
się wójt Gminy Krzymów –
Tadeusz Jankowski. Dynamiczny przebieg konferencji i ponaddwugodzinna
ożywiona dyskusja ukazały
wyjątkowe zainteresowanie
poruszanymi zagadnieniami wszystkich jej
uczestników. Inicjatywa organizatorów miała pobudzić obywatelską odpowiedzialność
i świadomość ekologiczną w regionie.
Opracował Marcin Fabiszak

Marcin Fabiszak

W weekend, 6 i 7 września, na Łęgach
Dębińskich obchodzono wyjątkowe święto. Po raz szósty odbyły się Dni Pyrlandii.
Festyn szczególny i lubiany, bo czy można w Poznaniu znaleźć kogoś, kto nie czuje
sympatii do pyr?
Przez dwa dni, już od godziny 15 publiczność zbierała się pod sceną, by posłuchać koncertów trwających do późnego
wieczora. Wystąpiły m.in.: zespół Kobranocka, znany z przeboju Kocham Cię, jak
Irlandię – odkrywany na nowo po ponad
dwudziestu latach działalności, a także
Masala Sound System, w nowoczesny sposób łączący słowiańskie elementy z dalekowschodnimi inspiracja-

mi muzycznymi. Zagrały
również poznańskie Żuki
Rock & Roll Band, dzięki
którym publiczność mogła poszaleć przy hitach
Beatlesów. Równie przebojowo zaprezentował się zespół Czarno-Czarni. Utwór Nogi,
niezawodnie spełnił swą rolę i roztańczył
świętujących Dni Pyralndii uczestników.
Gwiazdą festiwalu był poznański zespół Grabaż i Strachy na Lachy, który jak
zwykle zgromadził największą publiczność. Muzykę zespołu określa się często
jako połączenie miejskiego folku i rocka.
Na scenie, oprócz gitar i perkusji, zespół
korzysta z akordeonu, harmonijki ustnej,
bongosów i trąbki. Na koncerty przychodzą ludzie w każdym wieku, czym w wywiadach niejednokrotnie chwalił się lider
zespołu Krzysztof Grabowski. Melodyjne

piosenki, pełne lirycznej werwy, przeplatane były dawnymi szlagierami. Zespół
często odwołuje się do tradycji i przypomina ją w nowym wydaniu. Na ostatniej
płycie, pt. Autor ukazały się kompozycje
Jacka Kaczmarskiego. Dawniej jeszcze Gra-

baż i Strachy na Lachy nagrali motyw z filmu Stawiam na Tolka Banana i Nim wstanie dzień Agnieszki Osieckiej. Koncert poznańskiego zespołu okazał się strzałem
w dziesiątkę i świetnym pomysłem na zabawę dla młodszych i starszych uczestników święta.
Dni Pyrlandii, organizowane pod patronatem Urzędu Miasta, oprócz części artystyczno-koncertowej, zyskały charakter
rodzinnego spotkania poznaniaków. Najmłodsi mogli przejechać się konno i wziąć
udział w zabawach i konkursach organizowanych przez Pyratów. W ich rolę wcielili się aktorzy z Teatru Animacji i Teatru

Variate. W tym samym czasie
dorośli uczestnicy festynu mogli spędzić czas na próbowaniu pyr, placków ziemniaczanych i innych potraw przygotowanych z ulubionego przez
Wielkopolan warzywa. Punkty gastronomiczne i piwne
ogródki wypełnione były po
brzegi. – Dobrze, że nie pada.
Trochę głośno, ale przynajmniej
młodzież się wyszaleje – mówił
41-letni Pan Marek, mieszkaniec Jeżyc.
Publiczność przyciągnął
do siebie również gość specjalny imprezy: Maciej Kuroń,
który gotował zupę ziemnia-

Dni Pyrlandii 2008

Pyry obchodziły swe
święto!

czaną. Wszystko to z dobrym smakiem
i jeszcze lepszym humorem. Żeby spróbować gotowej zupy, trzeba było ustawić się
w kilkumetrowej kolejce. Oprócz tego, sobotnie warsztaty brazylijskiej sztuki walki capoeira i niedzielny pokaz mody bamberskiej, a na koniec oczywiście sztuczne
ognie.

w mieÊcie

Dni Pyrlandii 2008
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prawo

Z Mariuszm Piotrowskim, doktorem
nauk prawnych, rozmawia Mariola
Zdancewicz
Panie doktorze, jest Pan autorem wielu publikacji w zakresie prawa
i specjalistą prawa pracy. Proszę powiedzieć, w jakim stanie znajduje się prawo
pracy w Polsce?
Polskie prawo pracy można scharakteryzować przez następujące określenia:
skomplikowane, kazuistyczne i nieco archaiczne. Nadal opiera się na stereotypie
konfliktu między pracodawcą i pracownikiem rozumianym jako jednostka wyzyskiwana. Stare przepisy z lat czterdziestych
i pięćdziesiątych, a nawet sprzed drugiej
wojny światowej, są konstrukcyjnie i mentalnie oparte na dawnych wyobrażeniach
i relacjach między pracodawcą a pracownikiem. Kodeks pracy został uchwalony
w 1974 r. Po tym momencie pojawiły się
zupełnie nowe kategorie zatrudnienia. Za
przykład może posłużyć kadra menedżerska, która z jednej strony jest zatrudniona
w charakterze pracowników, a z drugiej realizuje rolę pracodawcy w stosunku do
pozostałych pracowników. Jest więc jakaś
dwoistość funkcji kadry kierowniczej, która
staje się znamienna dla ostatnich czasów.
Wspomniał Pan o kadrze menedżerskiej, która jest naszym głównym
czytelnikiem. Okazuje się, że jest to pewne novum, bardziej społeczne niż prawne. Skala roszczeń, z którymi występuje
kadra menedżerska pod adresem pracodawców jest dość duża.
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Z tym zjawiskiem, na taką skalę, nie
spotykaliśmy się wcześniej. Kategoria personelu kierowniczego w prawie pracy występowała zawsze, zarówno przed drugą
wojną światową, jak i w Kodeksie pracy.
Przyjmowano, że kierownicy różnej rangi
są zatrudnieni w nienormowanym czasie
pracy. Dzisiaj nazwalibyśmy go zadaniowym. Zakłada on, że w razie potrzeby kierownik musi dłużej pozostać w pracy i nie
może z tego tytułu zgłaszać roszczeń.
W tej chwili sprawa dotyczy
roszczeń z tytułu nadgodzin?
Myślę, że można mówić o rozwoju
tego zjawiska od mniej więcej dziesięciu
lat. Wskazuje na to rosnąca liczba procesów sądowych, w których menedżerowie
występują z roszczeniem pod adresem byłych pracodawców o otrzymanie zapłaty
z tytułu nadgodzin.
Jakie są efekty?
Zdaje się, że sądy pracy niezbyt wnikliwie uwzględniają status menedżera i jego
dwoistą sytuację. Obserwuje się tendencję do zasądzania od byłych pracodawców
na rzecz menedżerów stosunkowo dużych
kwot na takich samych zasadach, na jakich
się zasądza tego rodzaju świadczenia dla
pracowników szeregowych.
Kadra menedżerska rozwija się,
będzie rosła i pojawi się więcej konfliktów, jeśli nie rozwiąże się tego w sensie
prawnym. Co mówią o tym przepisy?
Wydawałoby się, że od strony prawnej
w Kodeksie pracy jest to sensownie uregulowane. Jest tam zawarty przepis, z którego
wynika, że osobom zajmującym stanowiska

Polskie
prawo
pracy

kłopotliwa dziedzina tych relacji. Z reguły pracownicy nie poczuwają się do zarzutów formułowanych pod ich adresem, czują
się dotknięci . Ich występowanie na drogę
sądową wynika z chęci wykazania, że nie
dopuścili się naruszeń swoich obowiązków.
Najczęściej łączy się to też z chwilowym
przynajmniej brakiem środków utrzymania. Taka chęć otrzymania rekompensaty
moralnej i finansowej jest częstym motywem występowania na drogę sądową. Nowością jest stosunkowo duża liczba spraw
sądowych dotyczących umowy o zakazie
konkurencji. Umowy te w ogóle nie były
znane poprzedniemu prawodawstwu. Zawierane są przede wszystkim z kadrą kierowniczą. W szczególności kłopotliwy jest
tu zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Prawo wymaga wówczas wypłacania
odszkodowań. Bardzo często obserwuje się,
że pracodawcy pochopnie zawierają umowę o zakazie konkurencji, a gdy rozstają się
z pracownikiem, się rozmyślają. Dochodzą
do wniosku, iż w gruncie rzeczy odejście
pracownika nie powoduje dużego ryzyka
i odmawiają wypłaty świadczeń. Z reguły kończy się to przegraną w sądzie, w zupełnie niepotrzebnie wywołanym procesie.
Umowa o zakazie konkurencji powinna być
starannie przygotowana. Kodeks pracy zna
tylko dwa artykuły na ten temat, a orzecznictwo i literatura są wielokrotnie bogatsze
od tych przepisów.
Jesteśmy już cztery lata po
wejściu do Unii Europejskiej. Na ile polskie prawo jest kompatybilne z europejskim prawem pracy?
Można powiedzieć, że jest wystarczająco dostosowane. W zasadzie Polska wdrożyła już prawie wszystkie wymagane i przewidziane prawem unijnym dyrektywy. Stosuje się także do rozporządzeń unijnych.
W wielu aspektach polskie prawo bardziej
chroni pracownika niż prawo unijne.
Wykłada Pan prawo pracy dla
studentów różnych dziedzin, m.in. dla
ekonomistów. Przygotowuje przyszłych
pracowników i pracodawców. Jak oni
widzą swoje role?
Obserwuje się, że ci studenci, którzy
już pracują zawodowo, przede wszystkim
zaoczni i wieczorowi, chętniej uczestniczą w zajęciach. Są aktywni i zadają pytania związane z własnymi doświadczeniami. Studenci dzienni na ogół nie mogą
się poświęcić praktyce zawodowej, stąd
ich zainteresowanie prawem pracy jest
mniejsze. Prawo pracy musi być jednak

przedstawione w taki sposób, żeby zainteresowało studentów. Bardzo łatwo jest popaść w suchą relację przepisów, co byłoby
zupełnie nie do zniesienia dla studentów
zarówno dziennych, jak i zaocznych.
Wykłada Pan w prestiżowych
miejscach, np. w tych, w których kształcą się studenci MBA. Proszę powiedzieć,
co trzeba zrobić, żeby zostać takim
wykładowcą?
Wydaje się, że tutaj swoiste głosowanie przeprowadzają uczestnicy tych studiów. Oni wskazują wykładowców poprzez
oceny wykładów. To jest rekomendacja dla
organizatorów studiów.
Co polecałby Pan jako osoba zajmująca się prawem pracy i pracodawcom, i pracobiorcom?
Po pierwsze dbajmy o formalności,
zwłaszcza o regulamin organizacyjny i pracy. Tylko regulamin przemyślany jest w stanie uchronić nas przed konfliktami. Po drugie musimy podnieść kulturę rozstawania
się pracodawcy z pracownikiem. Rozstanie
się pracodawcy z pracownikiem nie będzie
wówczas dramatycznym i traumatycznym
zdarzeniem dla obu stron, kończącym się
z reguły w sądzie, skąd obie strony wychodzą pokiereszowane psychicznie i finansowo. Trzeba jednak pamiętać, że postulat
podniesienia kultury rozstawania się nie
może być zrealizowany tylko przez działania pracodawcy. Musimy uregulować niepokojącą sprawę nadużywania zwolnień
lekarskich, a także dokonać zmiany przepisów, które wydłużają lub uniemożliwiają
rozwiązywanie umów o pracę, co w konsekwencji prowadzi do licznych praktyk patologicznych.

dr Mariusz Piotrowski - doktor nauk
prawnych, radca prawny, absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo. Starszy wykładowca w Katedrze Pracy i Polityki
Społecznej na Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, kierownik Katedry Prawa
Prywatnego Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu. Prezes Zarządu Fundacji
im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego. Jest
autorem ponad stu publikacji dotyczących zagadnień prawa pracy, prawa gospodarczego i podatkowego. Od 1990
roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu.
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kierownicze nie przysługują roszczenia z tytułu pracy w nadgodzinach. Jednakże praktyka orzecznicza poszła w innym kierunku.
Zaczęto przyjmować, że kierownicy mogą
korzystać z dobrodziejstw orzekania wynagrodzeń z tytułu pracy w nadgodzinach, jeżeli nie uda im się wykonać powierzonych
zadań w normalnym czasie pracy.
Czy to jest częsta praktyka?
Tak, i wydaje się być nieco niepokojąca
w kontekście roli, jaką odgrywają menedżerowie. Jeżeli właściciele przedsiębiorstw nie
będą w stanie okazać menedżerom większego zaufania niż szeregowym pracownikom, to nie będą mogli od nich oczekiwać
utożsamiania się w większym zakresie z interesami pracodawcy. Wówczas nie będzie
należytych podstaw do współpracy i realizacji zadań przedsiębiorstwa.
Jakie są metody minimalizowania tego ryzyka?
Można zastosować kilka rozwiązań. Należy zauważyć, że dodatki z tytuły pracy
w nadgodzinach są obliczane od wynagrodzenia zasadniczego. Nie obejmują one całego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, nie są np. obliczane od premii i bonusów. Po pierwsze, należy rozważyć, jaką
część łącznego wynagrodzenia wypłacanego menedżerowi uczynić wynagrodzeniem
zasadniczym, a jaką część bardziej zmienną.
Jest to istotne w kontekście obliczania dodatku za nadgodziny, a to przekłada się na
wielkości zasądzanych kwot. Po drugie, należy wprowadzić zadaniowy czas pracy.
Czy są jeszcze jakieś inne
możliwości?
Jedną z dalszych możliwości jest wprowadzenie stałych dodatków np. z tytułu wykonywania pracy kierowniczej lub z tytułu
nadgodzin, czyli tzw. ryczałtu. Systematycznie wypłacany ryczałt osłabia roszczenia
pracownicze. Dzieje się tak dlatego, że żądanie wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach będzie wówczas konfrontowane z faktem wypłacania w sposób
ryczałtowy tego dodatku. To oczywiście odbywa się kosztem wysokości wynagrodzenia zasadniczego.
Czyli zaleca Pan działanie korekcyjne. Rozważyliśmy, co jest głównym czynnikiem, powodującym wzajemne niechęci. Czy może Pan wskazać inne
przyczyny, które sprawiają, że pracodawca i pracobiorca stają przed sądem?
Punktem zapalnym w stosunkach pracodawcy z pracownikami jest rozwiązywanie stosunku pracy. To zawsze była bardzo
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Poznaniacy
przegrywają
z „Jastrzębiami”
Miało być przede wszystkim prosto i łatwo. Ustawa o ochronie środowiska zobowiązuje wojewodów do utworzenia stref
ograniczonego użytkowania wokół terenów, gdzie nie można obywatelom zapewnić niezbędnych standardów ekologicznych.
Przewidziano też stosowne odszkodowanie
za spadek wartości nieruchomości w związku z usytuowaniem w takiej strefie.
Mieszkańcy, którzy znaleźli się w strefie,
ustanowionej przez wojewodę wielkopolskiego wokół lotniska w Krzesinach, gdzie
w tamtejszej 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego stacjonują „Jastrzębie”, czyli F-16, złożyli
zatem stosowne wnioski do Zarządu Wojskowej Infrastruktury w Poznaniu. A kiedy
ten odmówił wypłat, do Sądu Okręgowego w Poznaniu złożyli prawie 5000 pozwów,
w których domagali się stosownego odszkodowania. Działali w ciemno. Rozporządzenie wojewody ukazało się w 2003 roku
– mieli czas tylko do 31 grudnia 2005 roku
na złożenie takiego pozwu z powołaniem
się na stosowne przepisy ustawy o ochronie środowiska, która nakazuje tworzenie
stref ograniczonego użytkowania. Dopiero
jesienią 2005 roku opublikowano pierwsze,
dotychczas utajnione, dane o natężeniu
hałasu... wywoływanego przez MIG-i, które były w wyposażeniu polskiego wojska.
MON zapewniał, że F-16 są o wiele „cichsze”
aniżeli radzieckie myśliwce, a w razie czego Dowództwo Wojsk Lotniczych ma stosowne fundusze, aby ci, których nieruchomości straciły na wartości, dostali stosowne
odszkodowanie.
Pierwszym szokiem było oświadczenie
szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury
w Poznaniu, że wojsko nie zapłaci ani złotówki, dopóki nie zapadnie stosowny wyrok sądu. Czekano zatem na pierwsze wyroki i – znowu szok. Zdawać się mogło, że
otworzono puszkę Pandory. Poznańskie trybunały zaczęły twierdzić, że mieszkańcom

nie należy się ani złotówka. Zacytujmy jeden z wyroków: „ Sąd uznał, że hałas i sąsiedztwo lotniska nie są ograniczeniami
wynikającymi z rozporządzenia wojewody
wielkopolskiego, mogącymi mieć wpływ
na spadek wartości nieruchomości. Tym
samym mieszkańcy nie zostali dotknięci
ograniczeniami, o jakich mowa w ustawie
o ochronie środowiska”.
– Przepisy prawa wydają się precyzyjne – mówi radca prawny Katarzyna Szafrańska z Kancelarii ARKADA A.MAJCHRZAK,
K.SZAFRAŃSKA – jednakże w wyniku niechęci wojska, które nie chce płacić za to, że
w wyniku ich działań konkretni ludzie ponieśli szkodę, wojsko zaczęło rozmaicie interpretować i przepisy ustawy o ochronie
środowiska, i kodeksu cywilnego, a sądy
zaczęły wydawać różne wyroki. Największym problemem jest odszkodowanie za
spadek wartości nieruchomości w wyniku
ograniczeń związanych ze strefą i nadmiernym oddziaływaniem hałasu wywoływanego przez F-16.
Są jednak i dobre wiadomości. Wydaje
się, że została otwarta furtka dla dochodzenia stosownych odszkodowań. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok oddalający żądanie odszkodowania za znalezienie
się w strefie ograniczonego użytkowania
i konieczność stworzenia właściwego klimatu akustycznego domu mieszkalnego,
nakazując Sądowi Okręgowemu w Poznaniu ponownie rozpatrzyć pozew. Zapadł też
wyrok uznający „samo” odszkodowanie za
spadek wartości w związku z nadmiernym
hałasem.
Sąd Apelacyjny dopuścił przede wszystkim możliwość dochodzenia odszkodowania
na mocy kodeksu cywilnego, co przewiduje
przecież ustawa o ochronie środowiska. Zdaniem sądu, na terenie tego obszaru (chodzi
o Krzesiny – dop. K. B.) dochodzi do ponadprzeciętnego negatywnego oddziaływania

na środowisko. A owo oddziaływanie uważa
się za szkodę, która przejawia się w spadku
wartości nieruchomości. Taką odpowiedzialność za szkodę, zdaniem Sadu Apelacyjnego
w Poznaniu, można rozpatrywać na podstawie art. 325 Prawa Ochrony Środowiska oraz
art. 435 kodeksu postępowania cywilnego.
(...) Utrata wartości nieruchomości na skutek
oddziaływania na nią emisji jest w ocenie
Sądu Apelacyjnego rzeczywistą stratą wyrażającą się w zmniejszeniu aktywów. Wartość
tej straty będzie ewoluowała – zależnie od
wielkości emisji, ale także sytuacji na rynku
obrotu nieruchomościami.(...) Prawa majątkowe wielu ludzi doznały uszczerbku już teraz. Wartość majątku uległa obniżeniu i nie
jest to stan krótkotrwały. (...) Działalność lotniska Krzesiny ma być jeszcze bardziej intensywna i powodować wyższą niż dotychczas
emisję hałasu.
Czytelnicy wybaczą ten prawniczy
wtręt, lecz jest on niezbędny, aby zrozumieć intencje sądu i wyjaśnić, w jakim kierunku powinny iść żądania osób poszkodowanych. K. Szafrańska poinformowała,
że cztery jej skargi czekają na rozpatrzenie
w Sądzie Najwyższym.
– Z tego co wiem – mówi radca prawny – na werdykt czekają też władze lotniska Okęcie, bo ten wyrok ma rozstrzygnąć
właśnie kwestie odpowiedzialności lotniska
za nadmierny hałas i spadek wartości nieruchomości położonych w pobliżu lotniska.
Być może pomocne będą także rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który przyjął do rozpatrzenia trzy nasze sprawy, w których sądy
polskie nie oddaliły żądania o wypłatę odszkodowań, czyli nie dopatrzyły się związku
przyczynowego pomiędzy nadmiernym hałasem, umieszczeniem danej nieruchomości w strefie ograniczonego użytkowania,
a więc na tej podstawie – spadku wartości
nieruchomości.

Z Piotrem Florkiem, wojewodą wielkopolskim, rozmawia Kazimierz Brzezicki
Od lutego tego roku obowiązuje nowy obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska Krzesiny. Zmienił Pan rozporządzenie poprzedniego
wojewody z grudnia 2003 roku. Jakie
były przesłanki jego wprowadzenia?
Moje działania były zbieżne z oczekiwaniami społecznymi. Poprzedni obszar był
ustalany w oparciu o dane emisji hałasu wytwarzanego przez radzieckie „MIG-i”, które tam stacjonowały. Wraz z rozwojem technologii i zakupem myśliwców F-16 konieczne się stało wyznaczenie nowych stref. Poprzedni obszar liczył 92,5 kilometra kwadratowego,
a ten, który ja ustanowiłem, ma
obecnie 224 kilometry kwadratowe. Mieszkańcy przez dwa lata
mogą składać wnioski o odszkodowanie, jeżeli ponieśli i potrafią wykazać szkody powstałe w wyniku funkcjonowania lotniska.
Od 1 stycznia tego roku
kompetencje

Tak prezentuje się
w locie amerykański
F16, czyli polski „Jastrząb”.
dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania przejął Sejmik Województwa Wielkopolskiego, dlatego decyzję chciałem podjąć
do 31 grudnia 2007 roku.
Na mocy ustawy o ochronie
środowiska stosowne odszkodowania

ma wypłacać ten, który powoduje, że
państwo nie jest w stanie zapewnić
ekologicznych standardów. W Poznaniu jednak wszystkie sprawy trafiają do sądów. Dlaczego wojsko nie płaci odszkodowań, pomimo że ma na ten
cel pieniądze?
Zapisy ustawy jednoznacznie wskazują, kto powinien wypłacać odszkodowanie.
Prawo stanowi również, że w przypadkach
spornych sprawy rozstrzygają sądy. Motywacja wojska jest dla mnie w pewnym sensie zrozumiała. Trzeba bowiem pamiętać, że każda sprawa jest wyjątkowa. Nie

można założyć, że wszyscy mieszkańcy danej ulicy ponieśli identyczną szkodę. To byłby absurd. Każdy z nich kupował swoją nieruchomość lub budował dom za inną kwotę, w innym czasie. Inna była sytuacja prawna każdej z nieruchomości. Decyzja
o przyznaniu
odszkodowania jest uznaniowa i chyba lepiej, że to sądy ustalają, czy należy się odszkodowanie.
W ten sposób wojsko może wykazać, że
wszystkich traktuje w jednakowy sposób
i nikogo nie wyróżnia.
Jakie były reakcje mieszkańców w związku z nowym obszarem
ograniczonego użytkowania?
Każdy oczekuje zapewne czegoś innego. Uważam jednak, że większość

mieszkańców, przynajmniej tych z okolic
Marlewa, powinna być zadowolona. Mają
dwa lata, aby dochodzić ewentualnych odszkodowań. Muszą jednak zrozumieć, że
odszkodowanie w związku ze znalezieniem
się w obszarze ograniczonego użytkowania
nie przysługuje każdemu, ale tylko tym osobom, które doznały szkody wskutek ograniczeń w użytkowaniu ich nieruchomości poprzez ustanowienie strefy. Tu nie ma żadnego automatyzmu. Żeby jednak nie było jakichkolwiek wątpliwości, wydałem decyzję
zobowiązującą wojsko do prowadzenia ciągłych pomiarów poziomu hałasu w związku z eksploatacją lotniska.
Kiedy zacznie się monitorowanie hałasu w strefie ograniczonego użytkowania?
Chciałbym, aby
jak najprędzej.
Jednak z moją
decyzją o natychmiastowym monitorowaniu strefy
nie zgodził się Wojskowy Zarząd Infrastruktury, który odwołał się do ministra
ochrony środowiska. Wciąż czekam na to
stanowisko. Uważam, że prace związane
z monitoringiem można prowadzić już teraz, najpóźniej od 2009 roku. Goszczący
tydzień temu w Poznaniu minister obrony narodowej obiecał mi, że przyjrzy się
sprawie i omówi ją z ministrem ochrony
środowiska. Chciałbym podkreślić, że lotnisko w Krzesinach jest jedną z ważniejszych baz NATO i dwie eskadry F-16 (32
„Jastrzębie”) pozostaną tutaj z całą pewnością. Jest to strategiczna decyzja związana z naszym członkostwem w NATO.
W tej sytuacji wojsko musi dojść do porozumienia z mieszkańcami okolic lotniska, aby to współżycie było jak najmniej
uciążliwe dla obu stron.
Dziękuję za rozmowę.
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Mieszkańcy
i wojsko
muszą się
dogadać
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Czy pójdziemy
w kierunku
oczekiwań
rynkowych?
Rozmowa z Arkadiuszem Błochowiakiem, Członkiem Zarządu Województwa
Wielkopolskiego.

20

W związku z wejściem Polski
w struktury europejskie słowo regionalizm nabrało nieco innego znaczenia.
Co kryje się teraz pod tym pojęciem, jeśli uwzględnimy np. działania związane
z rolnictwem?
Po okresie unifikacji produktów żywnościowych i obowiązywania przepisów Polskich Norm w procesie ich wytwarzania
nadszedł czas wolnego rynku. Przed konsumentami pojawiła się szeroka oferta różnorodnych produktów rolnych i ich przetworów. W Unii Europejskiej już w latach pięćdziesiątych rozpoczęto pierwsze działania
mające na celu ochronę lokalnych produktów żywnościowych, a pierwsze przepisy
dotyczyły ochrony francuskich win, zabezpieczając je przed podrabianiem. W 2004
roku, kiedy Polska stała się członkiem Unii
Europejskiej, zaczęły i nas obowiązywać
rozporządzenia Komisji Europejskiej z 1996
r., stanowiąc przepisy służące ochronie produktów żywnościowych o charakterze regionalnym bądź tradycyjnym. Działania te
służą przede wszystkim podniesieniu jakości żywności oraz zachowaniu odrębności
kulturowej i tradycji kulinarnej regionów.
Wdrażanie wysokich standardów przyczynia się do promocji produktów żywnościowych występujących lokalnie, charakteryzujących się tradycyjnymi surowcami i metodami wytwarzania, zapewniając jednocześnie ich wysoką, niezmienną jakość.
W zetknięciu z produktami
spożywczymi starej Unii polskie produkty wydają się daleko lepsze, smaczniejsze i zdrowsze. Również na naszym rynku obserwujemy stały wzrost zainteresowania żywnością produkowaną starymi

metodami. Czy Wielkopolska
jako największy region rolniczy pójdzie w kierunku oczekiwań rynkowych?
Rynek jest zawsze kształtowany popytem konsumentów.
Obserwujemy w ostatnich latach zmieniającą się świadomość społeczeństwa w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania, co obejmuje m.in. wiedzę na temat szkodliwości
niektórych konserwantów, dodatków smakowych ulepszaczy itp. Szerokie działania
informacyjne prowadzone są zwłaszcza
przez media w oparciu o wyniki prac i doświadczeń naukowców m.in. ze środowisk
medycznych, technologów żywności, dietetyków. Zwiększają one świadomość społeczeństwa o wartości odżywczej poszczególnych produktów. Działania informacyjne,
edukacyjne oraz wystawiennicze naszego
Urzędu Marszałkowskiego przyczyniają się
do coraz większej popularności naturalnej
żywności, zwłaszcza o charakterze tradycyjnym. Obserwujemy na różnych targach,
kiermaszach, festynach, a także w sklepach
stały wzrost zainteresowania tradycyjnie
wytwarzaną żywnością, co przełożyć powinno się na wzrost produkcji o takim
charakterze. Myślę, że nie będzie to nigdy
produkcja masowa, ponieważ jest droższa
i bardziej czasochłonna. Wciąż przybywają małe firmy, które nastawiają się na wytwarzanie tylko naturalnej żywności, w tym
również ekologicznej.
Jakie działania podejmuje Departament Rolnictwa, aby zachęcić wielkopolskich przetwórców do zainteresowania się produkcją żywności
tradycyjnej?
Aby żywność miała wysoką jakość, musi
być wyprodukowana z surowców wysokiej
jakości. Tych surowców powinni dostarczyć

dla przetwórstwa rolno-spożywczego rolnicy. Jednak droga produktu „od pola do
stołu” nie zawsze jest łatwa do prześledzenia. W przypadku produktów tradycyjnych
dobór odpowiedniego surowca ma, obok
technologii, pierwszorzędne znaczenie. Jeśli rolnik za żywiec wieprzowy, drób, jaja czy
mleko uzyska wyższą cenę, wówczas taka
produkcja mu się opłaci. Rarytasem wśród
produktów regionalnych są te, które wytwarza się z surowców pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swoich działaniach, jakie prowadzi od 2003 roku, promuje przetwórstwo żywności tradycyjnymi metodami
w oparciu o najlepsze surowce – produkty
rolne. Departament prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną za pośrednictwem
samorządów lokalnych, organizacji i stowarzyszeń branży rolnej i spożywczej oraz lokalnych grup działania, a także poprzez stałą współpracę z mediami. W zakresie działalności wystawienniczej jesteśmy inicjatorami, organizatorami, lub współorganizatorami wystaw, targów, kiermaszy produktów
regionalnych i tradycyjnych. Służymy merytorycznym wsparciem przy organizacji wielu
różnych prezentacji. Korzystając z lokalizacji
Międzynarodowych Targów Poznańskich, od
trzech lat pokazujemy podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA najlepsze regionalne produkty. W tym roku w Pawilonie
Regionów (3 – 5 października, pawilon nr 7)
na stoisku województwa wielkopolskiego
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będzie można uzyskać pełną informację przedsięwzięciach wojewódzkich, krajo- „Jakość Tradycja” może ubiegać się każdy
o działaniach promujących wielkopolskie wych i zagranicznych, promujących regio- producent żywności, który spełnia waruprodukty tradycyjne, a także degustować nalne produkty. Wnioski o wpis, które skła- nek m.in. 50-letniej tradycji wytwarzania
niektóre przysmaki spośród wpisanych na dane są do Marszałka Województwa, sta- produktu. Wyrób musi mieć charakter natuListę Produktów Tradycyjnych.
nowią jednocześnie dobre przygotowanie ralny. Powinien być wytwarzany z tradycyjDlaczego tak ważna jest pro- do sformułowania wniosków o uzyskanie nych surowców, nie może zawierać sztuczmocja produktów regionalnych? Czy oznaczeń unijnych.
nych dodatków. O przyznaniu znaku decywarto podkreślać ich specyfikę?
Jakie są podstawowe kryteria duje Kapituła. Dla konsumenta ważne jest
Ze względu na korzyści, jakie produk- klasyfikacji produktów regionalnych?
to, że produkt ze znakiem „Jakość Tradycja”
cja tradycyjnej żywności może przynieść jej
Produkty regionalne nie podlegają kla- daje gwarancję właśnie tych wartości. Taki
wytwórcom, tj. rolnikom, przedsiębiorcom, syfikacji, na Liście Produktów Tradycyjnych, znak posiada w Wielkopolsce m.in. „Masło
przetwórcom w Wielkopolsce, a także dla podzielone są na kategorie wg poszcze- wielkopolskie” produkowane przez mlezachowania dziedzictwa kulturowego re- gólnych branż, np. mięso i jego przetwory, czarnie TOP-TOMYŚL, JANA i SM w Gostygionu, Samorząd Województwa uznał za wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje itp. niu oraz „Wielkopolski ser smażony” z Nokonieczne promowanie wielkopolskich pro- Produkty, które mają dobrze udokumento- wego Tomyśla. W najbliższym czasie znak
duktów regionalnych i tradycyjnych, przy- waną tradycję, sięgającą 50 lat i są w nie- uzyskają niektóre wyroby wędliniarskie
czyniając się w ten sposób do budowy mar- zmienny sposób wytwarzane w danym re- z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kruki regionu. Zaznaczenie odrębności regio- gionie, mogą uzyskać oznaczenia unijne szewni k. Swarzędza.
nalnej poprzez zachowanie specyficznych oraz polski znak jakości żywności „Jakość
W 2000 roku z inicjatywy Dedla Wielkopolski smaków, podobnie jak za- Tradycja”. W związku z oznaczeniami unij- partamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
chowanie wyjątkowości każdego regionu nymi możemy podzielić produkty wg uzy- powstała Europejska Sieć Dziedzictwa
w Polsce, świadczy o niezwykłym bogac- skanych oznaczeń na:
Kulinarnego. Czym jest to przedsięwziętwie kulinarnym naszego kraju. Jeszcze nie- • tradycyjne – znak Gwarantowana Trady- cie i jakie są efekty?
dawno tylko oscypek kojarzył się z Podhacyjna Specjalność;
Dotychczasowe działania promocyjne
lem. Myślę, że w najbliższych latach każdy • regionalne – znak Chroniona Nazwa Po- dotyczyły grupy producentów żywności
region będzie miał swój tak rozpoznawalny
chodzenia (wszystkie procesy wytwarzania tradycyjnej. Europejska Sieć Dziedzictwa
produkt, jak Podhale oscypek.
od surowca począwszy, zachodzą w ściśle Kulinarnego, która działa dotychczas w 19
Na jakie korzyści mogą liczyć
wyznaczonym obszarze geograficznym) regionach Europy, daje o wiele większe
producenci po wpisaniu ich wyrobów na
i znak Chronione Oznaczenie Geograficz- możliwości ochrony odrębności kulturowej
Listę Produktów Tradycyjnych?
ne (związek z miejscem wytwarzania);
regionu i zachowania dziedzictwa kulinarWpis na Listę Produktów Tradycyjnych • ekologiczne – surowce pochodzą z ekolo- nego. Dzieje się tak, ponieważ obejmuje nie
promuje produkt, natomiast nie bezpośredgicznych gospodarstw rolnych;
tylko producentów żywności, ale także donio producenta. Opis każdego z wyrobów • oraz produkty w krajowym systemie jako- stawców surowców, np. hodowców, ogrodjest opublikowany na stronie internetowej
ści żywności ze znakiem „Jakość Tradycja”. ników, rolników czy sklepy z tradycyjną
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co
Wszystkie produkty w wymienionych żywnością lokalną. Przykładowo – restauwpływa na jego rozpoznawalność i wzrost grupach podlegają certyfikacji przez jed- racja, należąca do tej sieci, będzie posiadapopularności. Corocznie Ministerstwo Rol- nostki kontrolne, upoważnione w tym celu ła czytelny znak w postaci tablicy z godłem
nictwa i Rozwoju Wsi wydaje ponadto ka- przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dziedzictwa Kulinarnego, który poinformutalog ogólnopolski, opisujący z podziaCzęść produktów regional- je przechodniów i turystów, że tutaj zjedzą
łem wg województw wszystkie produkty nych Wielkopolski posiada certyfikat regionalny posiłek. Akcję informacyjną platradycyjne. Katalog wydawany jest także „Jakość Tradycja”. Czym jest to wyróżnie- nujemy rozpocząć w nowym roku, organiw wersji angielskiej i służy promocji tych nie i komu zostaje przyznane?
zując w pierwszym kwartale m.in. konfeproduktów za granicą. Producenci, których
System „Jakość Tradycja” został opra- rencję na temat warunków przystąpienia
produkty znajdują się na liście, mają pierw- cowany przez Polską Izbę Produktu Regio- do sieci i korzyści, jakie może to przynieść
szeństwo w uczestnictwie we wszystkich nalnego i Lokalnego w Warszawie. O znak zainteresowanym.
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Stanisław Furmaniak

Premiery wrześniowe
ENIGMA
„Seven Lives Many
Faces”
„LOUNGE CAFE:
Espresso Doppio”
„LOUNGE CAFE: Espresso Doppio” to już druga płyta z ekskluzywnej serii, o której można powiedzieć, że z całą pewnością
jest lekka jak latte, kusząca jak cappuccino, pobudzająca jak
espresso doppio, zaskakująca jak frappe. „LOUNGE CAFE:
Espresso Doppio” to wyjątkowa płyta. Ta wyjątkowość polega
na jej esencjonalnych, finezyjnych i ożywczych brzmieniach,
które pozwolą Ci nabrać energii i nie poddawać się szarości
dnia codziennego ani nadchodzącej jesieni. Zawartość muzyczna to mieszanka esencji muzyki club & lounge z, tak popularnym w Polsce, smooth jazzem. Świeżo zmielone ziarna kawy
najwyższej jakości to warunek konieczny, aby uzyskać dobre
espresso, a trzydzieści starannie dobranych utworów to przepis na idealną składankę.

ENIGMA, projekt muzyczny odnoszący największe sukcesy w ciągu ostatnich dwudziestu lat, powraca na płaszczyźnie
multimedialnej. Czterdzieści milionów sprzedanych płyt, pięćdziesiąt pierwszych miejsc na listach przebojów, ok. sto platynowych płyt i utwory na ponad tysiącu kompilacjach. Mistrz
intelektu ENIGMY, Michael Cretu, otworzył nowy rozdział swojego kreatywnego
świata swoim siódmym albumem,
„Seven Lives Many
Faces” – zawierającym dwanaście
utworów, które
przekraczają granice znanego spektrum dźwięku, poszerzając nasz akustyczny horyzont z
zamiarem stworzenia „wszech kulturalnego” świata
dźwięku.

„Late Night Moods vol. 3”
„Late Night Moods vol. 3” to już trzecia odsłona serii składanek, które począwszy od 2004
roku swymi łagodnymi brzmieniami zachwycają niejednego słuchacza. Przypomnijmy…
„Late Night Moods vol. 3” to dwupłytowa kolekcja ponad trzydziestu utworów doskonałych
nie tylko na długie wieczory. To także album dla wszystkich, którzy lubią lekkie, nastrojowe
dźwięki w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Czas ‘po godzinach’ umilą m.in.: Norah
Jones – The Nearness Of You, Joss Stone – Bruised But Not Broken, Traincha – The Look Of Love,
Stacey Kent – The Ice Hotel, Craig Armstrong – Wake Up In New York, Amos Lee – Careless, Ella
Fitzgerald – Misty Blue, Anja Garbarek – Can I Keep Him, Gordon Haskell – How Wonderfull
You Are, Matt Dusk – Always, Corinne Bailey Rae – Butterfly, Keren Ann – Ailleurs, Nicola Conte – Wanin’ Moon, i inni…
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QUEEN z udziałem
PAULA RODGERSA
„The Cosmos Rocks”
Pierwszą rzeczą, jaką można zauważyć w przypadku długo
oczekiwanego albumu „The Cosmos Rocks”, będącego pierwszym
albumem nagranym przez legendy rocka – zespół Queen i Paula
Rodgersa jest to, iż autorami wszystkich utworów są Queen i Paul
Rodgers, a producentami i wykonawcami: Brian May, Paul Rodgers i Roger Taylor – muzycy sami grali na wszystkich instrumentach, w tym na gitarze basowej – przy czym Paul i Brian zamieniali
się rolami. Ten album to w pełni zespołowe przedsięwzięcie. May,
Rodgers i Taylor tworzą całkowicie demokratyczny zespół, nawet
w kwestii równego podziału wpisów na liście wykonawców. Dedykowanie tego albumu legendarnemu liderowi grupy Queen – Frieddiemu Mercury świadczy o tym, iż członkowie zespołu nadal czują
jego obecność na tyle mocno, aby zadedykować mu w całości swoje
nowe dzieło. Po blisko 13 latach od ostatniego albumu studyjnego
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Queen, Brian May
i Roger Taylor nigdy nie bali się
przyznać do tego,
że obecność zespołu na scenie
to w dużej mierze zasługa właśnie Mercury’ego oraz, że jego
niezwykła kreatywność działała cuda w studio
nagrań. Przyznają oni także, że nawet dzisiaj wciąż brakuje im Freddiego. Płyta została nagrana i zmiksowana w studio Taylora – The Priory, w okresie od listopada 2007 r. do sierpnia 2008 r. Współproducentami
i aranżerami są Joshua J. Macrae, Justin Shirley-Smith oraz Kris
Fredriksson. Płyta ta to pierwszy album z nowo nagranym materiałem zespołu Queen i Paula Rodgersa, odkąd razem zaczęli grać
w 2005 roku i jednocześnie pierwszy album studyjny grupy Queen od roku 1995.
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Na progu
wolnego rynku
Rozmowa ze Zdzisławem Kowalskim,
prezesem Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
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Ostatni rok stał dla Państwa
pod znakiem przemian organizacyjnych. Czy obecna struktura zdołała już
okrzepnąć?
Polskie gazownictwo w ostatnich latach przeżywa duże zmiany. Wynikają one
przede wszystkim z wejścia Polski do UE
i konieczności dostosowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw energetycznych do wymagań unijnych. Ponieważ polskie gazownictwo jest w praktyce
w rękach skarbu państwa, wszystkie zmiany musiały zostać zaakceptowane przez
rząd. Cały ten proces obecnie dobiega
końca. Ostatnie zmiany polegały, mówiąc
w dużym uproszczeniu, na wydzieleniu ze
struktury Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa części handlowej, która stała się oddziałem PGNiG , natomiast działalność związana z rozwojem i eksploatacją sieci gazowej, pozostała w naszej spółce. Zmieniono

wówczas nazwę naszej firmy – na Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. To nie był dobry pomysł i od kilku dni
występujemy znów pod nazwą Wielkopolska Spółka Gazownictwa. Jesteśmy niezależnym podmiotem na rynku, który zgodnie z zasadami Ustawy Prawo Energetyczne zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego, sprzedawanego odbiorcom przez inne
firmy. Od tego stanu rzeczy raczej nie ma
już odwrotu, choć dalszych zmian na szeroko rozumianym rynku gazowniczym nie
wykluczam, ze względu na trwające ciągle
prace związane z nowelizacją unijnej Dyrektywy Gazowej.
Teoretycznie każdy może
w Polsce kupować dziś prąd elektryczny od dowolnego dostawcy, także produkującego energię za granicą. Czy takie same możliwości ma przeciętny ,,zjadacz gazu”?
Owszem, takie prawo nabył każdy odbiorca z dniem 1 lipca 2007 roku. Na tym polega liberalizacja rynku. Odbiorca ma prawo
wyboru dostawcy, a operatorzy systemów

dystrybucyjnych muszą udostępnić swoją
sieć gazową dla jego gazu. Każdy odbiorca może dokonać kalkulacji opłat za przesył,
dystrybucję oraz paliwo gazowe. Jednak aby
skorzystać z tego prawa, musi on także dostosować się do warunków, na jakich operator systemu dystrybucyjnego wprowadzi kupione przez niego paliwo gazowe do swojej
sieci. Warunki te są opisane w instrukcjach
ruchu i eksploatacji sieci, umownie zwanymi
Kodeksem Sieci Przesyłowej lub Kodeksem
Sieci Dystrybucyjnej, które podają szczegółowo zasady przesyłu i rozliczeń. Chcę jednak nadmienić, że dla przeciętnego „zjadacza gazu” korzystniejsze jest nabycie paliwa
gazowego wraz z usługą kompleksową, to
znaczy z dostawą pod wskazany adres. Usługę taką świadczy np. PGNiG SA.
Przez wiele lat byliście de facto monopolistą na terenie Wielkopolski
i Pomorza Zachodniego. Czy macie jakiegoś asa w rękawie, aby utrzymać swą
silną pozycję na rynku?
Na terenie naszego działania od kilku
lat nie jesteśmy jedyną firmą dostarczającą

opłaty za paliwo gazowe jest wyższy i wynosi do ok. 65 % całego rachunku.
Czy oddzielenie obrotu gazem
od jego dystrybucji dało spodziewane
efekty ekonomiczne?
Myślę, że na odpowiedź na to pytanie
trzeba będzie jeszcze poczekać. Efekt końcowy odczuje odbiorca dopiero po faktycznym zadziałaniu mechanizmów rynkowych,
to znaczy po pojawieniu się na rynku wielu
sprzedawców paliwa, którzy będą ze sobą
konkurować. Kiedy to się stanie, trudno jednoznacznie powiedzieć. Na razie cena paliwa jest regulowana przez państwo i będzie
tak dopóki nie będzie w Polsce rzeczywistego rynku dostawców gazu. Wyobrażam sobie, że przeciętny odbiorca gazu może być
tym reorganizacyjnym zamieszaniem trochę zdezorientowany, jednak w przyszłości
odczuje z pewnością korzystną różnicę.
Brytyjska spółka paliwowa
Aurelian Oil & Gas znalazła złoża gazu
w Wielkopolsce. Czy będzie ten gaz
transportować do odbiorców przez
infrastrukturę Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa?
Gdy półtora roku temu ta brytyjska firma rozpoczynała wiercenia na wschód od
Poznania, nawiązała z nami kontakt. Z zadowoleniem przyjęliśmy wieści o dowierceniu się do złoża. „Chętnie przyjmiemy
ten gaz do swojej sieci” – powiedzieliśmy
Aurelianowi. Pojawiły się jednak problemy prawne oraz techniczne. Prawne, to zakaz prowadzenia działalności handlowej
przez operatora sieci dystrybucyjnej. Zakupu gazu od Aureliana i następnie jego odsprzedaży może dokonać firma handlująca
gazem, czyli np. PGNiG. Kupi ona gaz, a następnie prześle do odbiorcy za pośrednictwem, mam nadzieję naszej sieci. Do tego
właśnie zadania się przygotowujemy. Problem techniczny to jakość gazu z tego rejonu, a dokładniej – jego liczba Wobbego. Wynosi ona ok. 43 MJ/m3 i plasuje ten
gaz w podgrupie gazu zaazotowanego Lw.
Niestety, obecnie w tym rejonie dystrybuujemy gaz zaazotowany Ls, a w przyszłym
roku cały region zostanie przestawiony na
gaz wysokometanowy E. Nie wyklucza to
jednak możliwości pobierania gazu z tych
złóż, trzeba będzie przeprowadzić dostosowanie tego gazu do gazu przesyłanego naszą siecią gazową. Obecnie prowadzone są
rozmowy handlowe w PGNiG, a w naszej
spółce zajmujemy się podłączeniem kopalni poprzez specjalnie do tego celu wybudowany gazociąg. Konieczne jest jednak

podpisanie umowy o przyłączenie tego
źródła gazu do naszej sieci. Nie jest wykluczone, że ten gaz będzie zalążkiem rynku
gazu w Polsce, gdyż będzie to pierwszy
na polskim terenie inny dostawca gazu niż
PGNiG. Zapowiada się to bardzo ciekawie.
Odbiorcy gazu będą mogli na tym tylko
skorzystać, a my będziemy w stanie sprostać ich potrzebom poprzez dostawę naszą
siecią. Sieć WSG jest do dyspozycji każdego
podmiotu, który spełni wymagania opisane
w naszym kodeksie sieci dystrybucyjnej.
W tym roku przeprowadziliście pierwszy etap przestawiania Poznania na gaz wysokometanowy. Czy
ta trudna pod względem logistycznym
operacja zakończyła się sukcesem?
Rzeczywiście jest to trudne zadanie
dla nas i naszych podwykonawców, a zarazem spora uciążliwość dla naszych odbiorców. W ciągu trzech miesięcy przystosowaliśmy do nowego rodzaju gazu sieć
w prawie całym lewobrzeżnym Poznaniu
i urządzenia gazowe u ponad 120 tysięcy odbiorców. Dla nas lato tego roku było
bardzo gorące. Uważam, że odnieśliśmy
sukces. Całą operację, mimo różnych problemów, wykonaliśmy w terminie i bardzo
bezpiecznie. Drugi etap przestawiania nastąpi w 2009 r. i obejmie śródmieście Poznania, cały prawobrzeżny Poznań oraz
rejony Gniezna, Wrześni, Kostrzyna Wlkp.
Pobiedzisk, Środy Wlkp., Śremu, Kórnika,
Gostynia oraz wielu innych miejscowości..
Łącznie przestawionych z gazu Ls na gaz
E zostanie w obu etapach ok. 250.000 odbiorców gazu.
W co będzie inwestować
w przyszłości wasza spółka?
Bardzo dynamiczna rozbudowa miast
i osiedli wymaga bardzo dużych nakładów
inwestycyjnych. Nasz plan rozwoju do roku
2013 przewiduje inwestycje w wysokości
od 180 do prawie 200 mln zł rocznie. Gros
tych wydatków (ok. 85 proc.) przeznaczonych jest na nakłady związane z rozbudową
sieci oraz modernizację istniejącej. Mieszczą się tu nakłady na budowę gazociągów
i stacji wysokiego ciśnienia, sieci gazowych
średniego i niskiego ciśnienia niezbędnych
do zasilenia nowo gazyfikowanych obszarów oraz zwiększenia dostaw dla już zgazyfikowanych terenów. Zalicza się tu także wymianę starych gazomierzy, które nie
zawsze mierzą dokładnie. Pozostałe nakłady przeznaczymy na informatykę, budynki
i budowle i inne środki trwałe nie związane
bezpośrednio z siecią gazową.

gazownictwo

gaz ziemny końcowym odbiorcom. Działa
tu jeszcze kilka firm zajmujących się dystrybucją gazu ziemnego. Firmy te budowały własne sieci w rejonach, w których my
byliśmy nieobecni. O ile w obrocie gazem
może rozwinąć się konkurencja, to w dystrybucji będzie to mało realne. Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś chciał zbudować
drugą sieć gazową w Poznaniu, Szczecinie
lub Gnieźnie. Dlatego właśnie duże spółki
dystrybucji gazu, takie jak nasza, oddzielono od sprzedawcy gazu – musimy naszą sieć
udostępniać wszystkim firmom handlującym gazem ziemnym, nikogo nie dyskryminować, ponieważ na wielu obszarach jesteśmy i będziemy jedynym właścicielem i zarazem operatorem sieci gazowej. Nie możemy natomiast wykluczyć prób ze strony
konkurencji budowy gazociągów do wielkich odbiorców przemysłowych. Stawiać im
będziemy czoła, wykorzystując nasze mocne strony: rozbudowaną infrastrukturę, doświadczoną kadrę, niskie koszty dystrybucji
w przeliczeniu na ilość przesyłanego paliwa gazowego, rezerwy przepustowości sieci, dość młodą sieć gazową (3/4 sieci nie ma
20 lat) oraz co najważniejsze – zaufanie odbiorców, obsługiwanych przez nas od wielu
lat. Ponad 150 lat gazownictwa wielkopolskiego, z jednej strony zobowiązuje nas do
coraz lepszej pracy, a jednocześnie zwiększa zaufanie odbiorców gazu.
Konsumenci często się oburzają, gdy widzą na fakturze, że za zużyte paliwo gazowe muszą płacić prawie
tyle samo ile za jego transport do ich
domów.
W opłacie sieciowej zawarte są koszty, jakie ponosi przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem gazu i firma zajmująca
się jego dystrybucją. Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa sieci gazociągów sporo kosztuje, transport gazu musi być niezawodny i – co bardzo ważne – bezpieczny.
Ta sieć to nie tylko rury, ale także stacje redukcyjno-pomiarowe, mieszalnie i nawanialnie gazu oraz pogotowie gazowe. Ze
względu na energetyczne bezpieczeństwo
kraju trzeba też budować i utrzymywać
magazyny gazu ziemnego.
Udział w rachunku opłaty za usługę sieciową i abonament oraz opłaty za gaz bywa
zbliżony tylko przy bardzo niskich zużyciach
gazu, rzędu kilku metrów sześciennych na
miesiąc. Takie zużycie notuje się u odbiorców korzystających tylko z kuchenki gazowej. Natomiast u odbiorców zużywających większe ilości gazu udział w rachunku

wywiad

gazownictwo
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sztuka

Nowy sezon artystyczny

w Teatrze Wielkim w Poznaniu…
…rozpoczyna się spektaklami baletowymi z repertuaru polskiego (Groszki i róże, Powracające fale, Krzesany)
i klasyki baletowej (Grek Zorba, Romeo i Julia). Natomiast
23 i 24 września – gościć będziemy „Galę Jubileuszową
Borisa Ejfmana”, a z kolei 27 września Tango z Lady M. na
naszej scenie zaprezentuje Polski Teatr Tańca.
Prestiżową dla nas sprawą jest prezentacja Aurory
E.T.A. Hoffmanna na scenie Teatru jego imienia w Bambergu. Tym spektaklem otwieramy w Niemczech Rok
Hoffmannowski w 200. rocznicę przyjazdu Hoffmanna
do Bambergu. Aurora powtórzona tam będzie aż dziesięciokrotnie! Jak co roku, przyjęliśmy także zaproszenie na
Festiwal im. Adama Didura w Sanoku, gdzie zaprezentujemy Poławiaczy pereł oraz Koncert Galowy poświęcony pamięci Marceliny Sembrich-Kochańskiej i Adama
Didura.
Już po raz ósmy w Teatrze Wielkim odbędą się Poznańskie Dni Verdiego, tym razem z czternastu dzieł tego

Verdiego wznowioną po przerwie Mocą przeznaczenia
(11., 12 X). Kolejne dzieła, które będzie można zobaczyć
na naszej scenie to Nabucco (14 i 15października), Trubadur (17 października), Aida (19 i 21 października), Otello
(23 października), Traviata (24 i 25 października), Stiffelio

(26 października) i Bal maskowy (28 października). Spotkanie z twórczością Verdiego zakończy – tuż przed Zaduszkami – Messa da Requiem (30 października).
muzyka, będących w stałym repertuarze, zaprezentowanych zostanie naszym widzom – dziewięć oper. Począwszy od 11 października, rozpoczniemy tegoroczne Dni

Fotografie z opery Moc przeznaczenia, która zainauguruje VIII Poznańskie Dni Verdiego. Fot. Juliusz
Multarzyński

Profesorowi Zygmuntowi Borasowi
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Parzyłyśmy kawę, lubił niezbyt mocną.
Miał przyjść o trzynastej do redakcji. Często
był wcześniej z ciasteczkami. Gdy się witał, długo jeszcze czuło się uścisk jego dłoni.
Uśmiechnięty, życzliwy, nad wyraz skromny,
nigdy nie chciał przeszkadzać. Lubił do nas
przychodzić, a my witaliśmy go z niekłamaną radością. Zawsze serdecznie zapraszał do

pałacu w Grylewie, jego dumy i pasji. Oczy- młodej Polki przeczytałam taką sentencję:
wiście poza historią, której ciągle nas uczył, „Wierzymy święcie, że śmierć jest nam progiem
wyciągając jakieś dykteryjki bądź niezna- między światem doświadczeń a Bogiem”.
ne zaskakujące fakty. Ciągle mieliśmy plaWszystkiego dobrego na nowej drony i byliśmy po słowie. Do dziś nie chcemy dze ode mnie, zespołu redakcyjnego
uwierzyć, że nie przyjdzie.
i wszystkich, którzy Pana spotkali, Panie
Będąc we Florencji, w jednym z kościo- Profesorze.
łów (dużo tam poloników) na sarkofagu
Mariola Zdancewicz

JAZZOWE
NUTY
jazzoweBluenuty
Note Poznań Jazz Club prezentuje:

jazz
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WYDARZENIA

W październiku w klubie Blue Note za- koncert Grażyny Auguścik, Agi Zaryan i Grzegorza Karnasa
gości bardzo zróżnicowana muzyka, jednak – niecodzienne spotkanie wielkich osobowości kobiecego
zdecydowanie najważniejszym wydarze- jazzu z jednym z najoryginalniejszych polskich wokalistów.
niem miesiąca będzie koncert legendarnej, amerykańskiej Podczas koncertu artyści zaprezentują zarówno utwory
grupy YELLOWJACKETS – jednego z niewielu zespołów ze swych autorskich płyt, jak i standardy wykonywane solo
i w duetach wokalnych na tle rozmaitych konfiguracji instrumentalnych. Towarzyszyć im będą utytułowani, polscy muzycy jazzowi: Michał Tokaj, Adam Oleś, Michał Jaros i Sebastian
Frankiewicz.
Ciekawie zapowiada się również koncert SAM NEWSOME & LUCIAN BAN ENSEMBLE: The Romania-American
Jazz Suite – oparty na dialogu kultur projekt amerykańskiego saksofonisty i pochodzącego z Rumunii pianisty, łączący elementy tradycyjnej rumuńskiej muzyki
folkowej z nowoczesnym jazzem.
Sam Newsome, wg
prestiżowych ranYellowjackets
kingów Down Beat
i Jazz Times, to jefusion-jazzowych na świecie, któremu udało się odnieść den z trzech najlepogromny sukces komercyjny, przypieczętowany dwiema szych saksofonistów
nagrodami Grammy. Każdego z członków Yellowjackets okre- sopranowych na
ślają: wyrazista osobowość muzyczna oraz znakomity warsz- świecie. Lucian Ban Lucian Ban
tat instrumentalny, które – w połączeniu
Grażyna Auguścik,
z doborem kompozycji – wpływają na nie- Grzegorz Karnas,
uznawany jest natomiast za
powtarzalny charakter ich muzyki. Artyści Aga Zaryan
jednego z najbardziej oryłączą w niej rozmaite tradycje, pomysły
ginalnych i utalentowanych
i gatunki: „Godzinami eksperymentujejazzmanów, którzy przybyli
my, studiując i słuchając muzyki z całego
do Nowego Jorku w ciągu
świata. Nie należy bać się tego, co nowe.
ostatniej dekady. MuzyczTo jedyny sposób na to, aby nie przestany dialog kultur w wykonawać się rozwijać!” – wyznają.
niu tak utytułowanych artystów z pewnością gwarantuWszystkich miłośników wokalistyje niezapomniane, koncertoki jazzowej zainteresuje z pewnością
we wrażenia.

01.10.2008 r., środa, godz. 20.00
UŽ JSME DOMA (Czechy)

15.10.2008 r., środa, godz. 20.00
PETE Mc ALLEN (Wielka Brytania)

03.10.2008 r., piątek, godz. 20.30
GRAŻYNA AUGUŚCIK, AGA ZARYAN,
GRZEGORZ KARNAS

17.10.2008 r., piątek, godz. 20.30
WIECZÓR Z SALSĄ

04.10.2008 r., sobota, godz. 20.30
CHUCK FRAZIER BAND

18.10.2008 r., sobota,
godz. 20.30
SAMOKHIN BAND

05.10.2008 r., niedziela, godz.19.00
PATRICIA KELLY

19.10.2008 r., niedziela, g. 20.00
Jazz Top w Blue Note
YELLOWJACKETS (USA)

07.10.2008 r., wtorek, godz. 19.00
CLOSTERKELLER

10.10.2008 r., piątek, godz. 20.30
DOROTA MIŚKIEWICZ „Caminho”

20.10.2008 r., poniedziałek,
godz. 20.00
DAGADANA (Polska/Ukraina)

11.10.2008 r., sobota, godz. 20.30
GORDON GRDINA TRIO (Kanada)

21.10.2008 r., godz. wtorek,
20.00
COFFEE BREAK

14.10.2008 r., wtorek, godz. 20.00
LIMBO

22.11.2008 r., środa, godz. 20.00
KEITH CAPUTO (USA)

24.10.2008 r., piątek, godz. 19.00
GIGANCI GITARY – Scott Henderson
z zespołem Scotta Kinseya; Zbigniew
Krebs, Tomasz Andrzejewski, Leszek
Laskowski Steel Connection Trio
25.10.2008 r., sobota,
godz. 20.30
SAM NEWSOME &
LUCIAN BAN ENSEMBLE – The RomaniaAmerican Jazz Suite
26.10.2008 r., niedziela, godz. 20.00
AFROKLEKTYW
29.10.2008 r., środa,
godz. 20.00
123 MINUTY
(Czechy)
31.10.2008 r., piątek, godz. 20.30
VALENTINE QUARTET (Dania)
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Masz pomysł na biznes?
Zapytaj konsultanta!

Chcesz rozwinąć firmę?

biznes
28

I M P O R T E R Ó W
E K S P O R T E R Ó W
K O O P E R A C J I

Rynek usług doradczych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie jakość usług, a także cena, którą trzeba za nie zapłacić. Tymczasem w Punktach Konsultacyjnych osoby
nie prowadzące działalności gospodarczej oraz mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych
(PK prowadzony jest w ramach
poddziałania 2.2.1 PO Kapitał Ludzki
i finansowany jest ze środków pochodzących z UE i budżetu państwa).

Jeden z Punktów Konsultacyjnych działa przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Izba powstała w 1995 roku z inicjatywy przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim
Klubie Kapitału – znanej w regionie elitarnej organizacji
przedsiębiorców.
Jakie informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym? Zakres tematyczny świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje:
1. Usługi informacyjne w zakresie podejmowania
i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej:
a. Podejmowanie działalności gospodarczej;
b. Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw;
c. Rezygnacja z prowadzenia działalności
gospodarczej.
2. Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach
2007-2013 ze środków publicznych:
a. Charakterystyka poszczególnych źródeł
finansowania;
b. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu;
c. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację
projektu.
3. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania
usług specjalistycznych:
a. I nformacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/

wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu” –
opracowanie planu rozwoju eksportu, uczestnictwo w zagranicznych targach oraz misjach gospodarczych, poszukiwanie partnerów gospodarczych,
uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny);
b. Informacja na temat możliwości i zasad korzystania z dofinansowywanych szkoleń.

4. Inne informacje
a. I nformacje teleadresowe (baza danych) instytucji
otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców
danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby,
stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym oraz
ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji;
b. Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych
zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
Świadczone usługi są ewidencjonowane, co wiąże się
z koniecznością uzyskania danych osobowych i wyrażenia przez osoby korzystające z doradztwa zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133
poz. 883). Zapewnione jest oczywiście zachowanie zasad
poufności danych w całym okresie wskazanym w umowie o udzieleniu wsparcia na prowadzenie PK.
Punkt Konsultacyjny w Poznaniu przy Polskiej
Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30, CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, parter, pokój 54, e-mail: pk@pcc.org.pl, tel. 061 851 78 49.
Dodatkowe dyżury konsultantów w Starostwach Powiatowych w Obornikach (w każdy 1.
i 3. czwartek miesiąca w godz. 08.30
– 12.30) i w Szamotułach (każdy 2. i 4.
czwartek miesiąca
godz. 09.30 – 13.30).
Usługi informacyjne są świadczone
w drodze kontaktu
osobistego, telefonicznie i drogą elektroniczną (www.pcc.
org.pl).

pomysł na biznes

moda

MADE IN ITALY

Świeża kolekcja, przywieziona prosto z letniej jeszcze Italii, doskonale trafia w jesienne klimaty panujące u nas. Tym razem szczególnie polecam kozaczki. Eleganckie na
obcasie, całe z nabłyszczanej skóry lub z tłoczonymi wstawkami czy zamszem. W wersji
tradycyjnej czerni pasują do wszystkiego, natomiast oryginalnym uzupełnieniem stroju na pewno będą wysokie rudo przebarwiane botki z ozdobnymi dodatkami: wiszącymi paskami rzemienia, zaplecioną skórą na
kołnierzu. Bardziej sportowy wizerunek uzyskamy dzięki
nadal modnym oficerkom - tych również nie mogło zabraknąć w rudawych, jesiennych barwach. A przy okazji
zakupu butów może warto pomyśleć o nowej torebce jest w czym wybierać!
Zapraszam na stronę www.top-moda.pl
Sklep „Trzy Kolory” w Galerii Pestka
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Historia na plaży, olej, płótno

sztuka

i w partiach malarskich, o niedosłowne
przedstawianie rzeczywistości, więc rysunek nigdy nie jest w moich pracach dopowiedziany do końca.
Rzeczy ukazane za pomocą kreski i linii są bardziej czytelne niż
przedstawienia uzyskane środkami

Zagadka

Z Gossią Zielaskowską, młodą malarką,
rozmawia Andrzej Haegenbarth
Skąd pomysł na uprawianą
przez Panią formułę malarską, bardziej
abstrakcyjną niż aluzyjną?
Abstrakcja przyszła mi
do głowy dopiero w pracowni profesorów Tomasza Siwińskiego i Grzegorza Ratajczyka. Przedtem, w innych pracowniach, malowałam bardziej
studyjnie.
Nagle poczułam, że
trzeba się przełamać i zacząć coś innego. Spróbowałam inaczej spojrzeć na
rzeczywistość. Dało mi to
radość i swobodę. Stąd
wzięła się moja obecna
abstrakcja aluzyjna.
Jaką rolę pełni w Pani kompozycjach
rysunek? Ma kierować
uwagę odbiorcy w stronę przedmiotów znanych mu z rzeczywistości zewnętrznej?
Rysunek jest dla mnie
tak samo ważny jak malarstwo. W obrazie staram się nie rozdzielać
tych dwóch dziedzin, ale je scalać. Oczywiście mój rysunek ma za zadanie coś widzom uświadomić. Pokazuje więc jakby
sygnały przedmiotów. Chodzi mi, tak jak
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z codziennego doświadczenia, wcale nie odwołują się do rzeczywistości
obiektywnej, lecz do wyobraźni.
Chyba na tym polega zagadka sztuki? Chodzi o to, aby każdy widz miał własne skojarzenia i indywidualnie budował
przestrzeń obrazu. Dawanie odbiorcom
możliwości różnorodnych „odczytań” kompozycji jest dla mnie cenne i ciekawe.
Widz jest zatem współtwórcą obrazu?
W pewnym sensie tak, to dobre
określenie.
Jaką rolę w procesie percepcji Pani prac pełnią
tytuły?
Bardzo ważną. Widzowie wręcz
o nie pytają, bo chcą dociec, co obrazy przedstawiają i o co w nich
chodzi.
Tytuły zwykle ukierunkowują odbiór, pomagają widzom w konkretyzacji elementów świata przedstawionego i w uchwyceniu generalnych
sensów.
Właśnie o to mi chodzi. Kiedy
maluję, tworzę sobie wyobrażenie
o jakiejś sytuacji, lecz tytuł precyzuję dopiero po namalowaniu obrazu. Powstaje on z przemyśleń powstałych podczas malowania i po efekcie finalnym. Dzieje się tak,
ponieważ na początku, kiedy staję przed

sztuki

Mój mały kosmos, olej, płótno

malarskimi. W sztuce zawsze rysunek
był częstszym i precyzyjniejszym przekaźnikiem idei artysty niż malarstwo.
W Pani obrazach mimetyczne kształty,
kojarzące się z przedmiotami znanymi

Przygotowania do lotu,
tech. mieszana

sztuka

sztalugą dokładnie nie wiem, co namaluję.
Obraz kreuję w trakcie malowania.
W Pani malarstwie dużą rolę
pełni przestrzeń. Mam na uwadze rozplanowanie na płaszczyźnie elementów
malarsko-rysunkowych. Czy wiąże się to
z Pani specjalnością uzyskaną w Liceum
Plastycznym?
Chyba nie, ponieważ przestrzeń w malarstwie tworzę na przekór temu, czego się
nauczyłam. Jednak z drugiej strony nie
mogę powiedzieć, że klasyczne studium
przestrzeni mi nie pomaga. Ale staram się

się urywa… Kreuję ją, ale w każdym
obrazie odwołuję się do okolicy, do
tego, co dzieje się wokół mnie.
Zapytałem o kwestię
przestrzeni, ponieważ z autorefleksji „Myśli uchwycone”, napisanej do wystawy w Piano Barze wynika, że jest ona dla Pani bardzo
ważna.
Tak, ale pojmuję ją szeroko, nie
tylko fizykalnie. Postrzegam przestrzeń
dźwięku, emocji.
Właśnie! W tekście odautorskim „Abstrakcja aluzyjna” pisze Pani,

Gossia
Zielaskowska
– malarka. Urodzona
w 1983 roku. Absolwentka
Liceum Plastycznego
Bez dna, olej, płótno

im. P. Potworowskiego
w Poznaniu. Studiuje

Ogródek, olej, płótno
je modyfikować, odchodzić od tradycyjnego ujęcia; traktować je na opak.
Przestrzeń pozwala mi konstytuować
obraz, ale nigdy nie jest dosłowna, czasami

że maluje przy muzyce, która niejako
Panią „prowadzi”. Jak dalece uformowane wizje sugerują Pani dźwięki, a w jakim stopniu są one konkretyzowane na
płótnie?
Muzyka jest dla mnie wielką inspiracją.
Słuchając jej, wyobrażam sobie przestrzenie dźwięków, głosów i staram się abstrakcyjne wizje ukonkretnić na płótnie. To, co
usłyszane, chcę wyrazić kolorem i formą.
Nadać muzyce widzialny kształt.

na Wydziale Malarstwa
w Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Przygotowuje
dyplom w pracowni prof.
Tomasza Siwińskiego i prof.
Grzegorza Ratajczyka.
Miała sześć wystaw
indywidualnych m.in. w: Galerii
Bekos, Poznań, 2008 i Piano
Bar, Stary Browar, Poznań, 2008.
Wzięła udział w kilku plenerach
(Urbino, Delft, Siena, Mediolan )
oraz w jedenastu ekspozycjach
zbiorowych.
www.gossia.net

Moja siostra pracuje w biurze, olej, płótno
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Tor Poznaƒ
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lat temu powstał Automobilk lub
Wielkopolski, który w bardzo znaczący sposób wpisał się w historię Poznania i całego regionu. Dzisiaj blisko 3000 członków
stowarzyszenia realizuje
się z wielką pasją, kontynuując tradycje wieloletnich działań na rzecz
krzewienia kultury motoryzacyjnej. Automobilklub Wielkopolski jest
jedną z nielicznych i najbardziej doświadczonych organizacji w tym zakresie, która
znakomicie wpisuje się w życie społeczne.
Obecnie media – prasa, radio, telewizja, internet – poświęcają wiele uwagi działalności klubu, informując systematycznie i szeroko o motoryzacji w każdym tego słowa znaczeniu.
Jubileuszowy 2008 rok, tradycyjnie jak w latach poprzednich, przynosi
kilkadziesiąt imprez. W klubowym kalendarzu jest ich ponad 70, a 40 z nich związanych jest nierozerwalnie z Torem „Poznań“,
który liczy już sobie ponad 30 lat.
Automobilklub Wielkopolski aktywizuje środowiska lokalne, zawodowe, hobbystyczne i młodzież szkolną, wzmacniając
i rozbudowując tym samym działalność
społeczną. Środowiska te licznie uczestniczą w organizowanych przez klub popularnych zawodach, między innymi z zakresu turystyki motorowej, turniejów wiedzy
motoryzacyjnej, szkoleń ratownictwa drogowego, poradnictwa dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Starania klubowe zauważone zostały także w kraju. Na
początku 2008 roku Automobilklub Wielkopolski uhonorowano „Złotą Tarczą Bezpieczeństwa“ podczas ogólnopolskich zmagań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie i została szeroko przekazana przez
wszystkie media. Z tej okazji na ręce prezesa Automobilklubu Wielkopolski Roberta
Werle wpłynęły gratulacje od najwyższych
przedstawicieli regionalnych instytucji rządowych i samorządowych oraz stowarzyszeń, firm i przedsiębiorstw. To tylko potwierdza wielopłaszczyznową i wiarygodną
działalność klubu na rzecz społeczeństwa.
Z natury rzeczy, najbardziej spektakularne przedsięwzięcia organizowane przez Automobilklub Wielkopolski odbywają się na

Liczący sobie ponad 30
lat Tor „Poznań” nierozerwalnie związany jest
z działalnością Automobilklubu Wielkopolski.

Grzegorz Krem

Żwawy

85-latek

torze wyścigowym „Poznań“. Liczy on 4083
metry długości, a szerokość odnowionej
dwa lata temu nawierzchni wynosi 12 metrów. Pętla kartingowa ma 1480 metrów.
Jest to obecnie, i zapewne jeszcze długo
tak będzie, jedyny profesjonalny, posiadający aktualne homologacje międzynarodowe
tor wyścigowy w Polsce. Tylko na nim przeprowadzane są zawody rangi mistrzostw
Polski oraz rangi mistrzostw Europy. Gościliśmy tutaj też bolid Formuły 1 ze stajni Ferrari. Tak dobrze „czuł“ się na torze, że ustanowił rekordowy czas przejazdu. Dodatkowo

„cywilnymi“ modelami Ferrari kierował sam Michael Schumacher, sprawiając
radość pasażerom tych aut.
Tak więc, to co w sporcie
samochodowym znane
i uznawane na całym
świecie stało się choćby w części udziałem
Automobilklubu Wielkopolski i dało ciekawy
sygnał na przyszłość.
Ten sygnał nadszedł pod koniec 2007 roku, kiedy Europejska
Unia Motocyklowa (UEM) zadecydowała, że Automobilklub Wielkopolski to tegoroczny organizator przedfinałowej rundy Wyścigowego Motocyklowego Pucharu Europy.
Wyścigi 20 i 21 września na Torze „Poznań”,
to jedyna tak dużej rangi impreza organizowana w Polsce, w całej historii sportów
motorowych w naszym kraju. Czy potrzeba lepszej rekomendacji dla poznańskiego obiektu?
Wszystkie tego typu przedsięwzięcia nadzwyczaj dynamizują prace związane z infrastrukturą Toru „Poznań”. W ciągu ostatniego roku powiększono wybiegi
żwirowe, dodano na zakrętach dodatkowe
pufy z pianki, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników wyścigów. Zgodny z zaleceniami UEM jest również nowy, zdecydowanie większy pawilon medyczny.
Jednocześnie porządkowane i przystosowywane są tereny wokół nitki toru
tak, aby stawały się naturalnym środowiskiem zachęcającym do spędzania właśnie
tam wolnego czasu, szczególnie podczas
profesjonalnych zawodów sportowych
jak i spotkań hobbystycznych. Między innymi w tym celu posadzono w kwietniu
tego roku kilkaset drzew, dając początek
tak zwanym zielonym ekranom. Wszystko
to wymaga czasu dla rozważnego i sumiennego wpisywania się w szybko postępujące
potrzeby braci motoryzacyjnej nie tylko Automobilklubu Wielkopolski, który co prawda liczy już sobie 85 lat, ale ma jeszcze wiele siły, aby wpisywać się w życie społeczne
Poznania i całej Wielkopolski.
Fot.: Archiwum
Automobilklubu Wielkopolski

odbywa się na trasach krótszych niż 5 km
i do jednego celu. A niemal 90 proc. jednoosobowo. Moja babcia nieboszczka byłaby
w stanie piechotą codziennie dokonać więcej bez wysiłku.
Nie cywilizujemy się, bo ani medium,
ani politycy, zwłaszcza lokalni, nie odważą się przestać podlizywać ogółowi obietnicami, że korki znikną. Nie znikną, bo nigdzie na świecie nie udało się ich zlikwidować, gdzie nieporównanie więcej kasiory.
Najprawdopodobniej w dużym i gęstym
skupisku ludzkim, jakim jest wielkie miasto,
przy pewnym poziomie nasycenia samo-

Da się samochodem jeździć po mieście
bez korków pod warunkiem, że... zrezygnuje się z jeżdżenia samochodem po mieście.
Paradoksalne, ale racjonalne. W cywilizowanym świecie wiadomo, że tak to działa. U nas nie ma siły, żeby przyjąć to do
wiadomości.
Bo samochód to niezwyczajne urządzenie do przemieszczania się. On uzależnia,
a zgodnie z mądrością AA – trzeba dojść
do dna, żeby móc się od niego odbić i od
nałogu uwolnić. Czyli najpierw całe miasto
musi zostać trwale sparaliżowane, mimo
wydania grubych miliardów na miejskie
autostrady, kosztem zieleni, konfliktów i długów na dwa pokolenia,
żeby ogół z tych unieruchomionych
aut w końcu wylazł...
Ponadto w kraju na dorobku,
pełnym kompleksów i głodu awansu sukcesem popychanego, człowiek
na czterech kołach to gatunek lepszy, szlachetniejszy, bardziej rasowy
niż takie zwierzę jak piechur, pasażer
tramwaju albo, przepraszam za wyrażenie, rowerzysta. Tym bardziej znienawidzony, im częściej raźnie pedałując, wyprzedza sznur samochodów w korku. Samochód dla każdego, którym można by migiem
dojechać wszędzie, jest kwintesencją tutejszych marzeń o byciu lepszym i lepszym życiu. Życiu bardziej miejskim, bardziej cywilizowanym, bardziej zachodnim, bardziej nowoczesnym, bardziej dostatnim.
I tu jest pies pogrzebany, w symbolicznej sile blachosmrodów. Wyrażają długotrwałe marzenie o lepszym życiu, którego spełnienie zdaje się być już w zasięgu ręki. Auta wszyscy mamy, teraz chcemy
jeździć!! Siła marzenia dostarcza determinacji i cierpliwości na bardzo dłuuuuugie
trwanie w korkach. Jako zwierzęta przede
wszystkim czterokołowe, chore na jeżdżenie, jesteśmy zupełnie ślepi. Jak ta nasza determinacja dobrze robi niektórym, zwłaszcza na ich kieszenie. W końcu za kilometr III
ramy trzeba będzie komuś zapłacić (na dziś)
250 mln zł. Plus wzrost kosztów, plus odsetki za kilkadziesiąt lat, plus rozmaite koszty
„ogólnozakładowe”.
Chcieliście, to mieć będziecie.

felieton

Jasne, już nie człowiek myślący, lecz
człowiek zmotoryzowany (Homo motorus?) jest gatunkiem dominującym na Ziemi
w erze późnoindustrialnej. Jakby był myślący, toby dawno z auta wylazł. Zwłaszcza na
obszarach wysoko zurbanizowanych, gdzie
żyją niemal wszyscy ludzie cywilizowani.
Oto przy okazji medialnej kampanii, która wzięła na ząb korki samochodowe w miastach, utopić się można w Niagarze jęków,
jakie to podłe i straszne, że te kilka kilometrów do pracy musi codziennie homo motorus pokonywać przez godzinę albo półtorej, bo głównie stoi. W korkach. Jakby był sapiens, toby silnik wyłączył, drzwi zatrzasnął, piechotą poszedł, pojechał rowerem, udał się na tramwaj, metro albo kolejkę. Byłoby taniej i zdrowiej, a przede
wszystkim – szybciej. Ale nie musi, to
wolny kraj, no właśnie... Medium podało, że w prawie wszystkich dużych miastach w ojczyźnie przeciętna prędkość
jazdy samochodem w czasie największego ruchu to kilkanaście km/h, choć
w niektórych ledwie kilka (w Rzeszowie tylko 5,7 km/h). W Poznaniu – środek stawki, ale połowa wolniejsza – to 13,6
km/h, co oznacza średnio blisko 40-minutowy przejazd na 8-kilometrowej trasie centrum – osiedle – sypialnia. Tramwajem i rowerem ewidentnie szybciej.
Medium wymyśliło jazdę „na suwak” –
tam, gdzie droga się zwęża, a rodzima chamówa jak zwykle nie pozwoli płynnie wjeżdżać raz z prawego pasa, a raz z lewego.
Pomysł przypomina leczenie kiły pudrem,
przyniesie chwilę ulgi i pozwoli stworzyć
iluzję, że się cywilizujemy, gdy tymczasem
jest odwrotnie. Jest odwrotnie, bo to buractwo, wiocha i prymityw – bez żadnych
kompleksów i zahamowań truć nadwyrężony klimat i zasmradzać powietrze, hałasować silnikiem, zajmować kolejną bryką
ciasną przestrzeń (jedno auto w mieście
to dwa miejsca parkowania w ciągu dnia
plus droga do jazdy, razem ok. 100 mkw. –
ilu ma takie domy?). Właśnie na domy i zieleń jest przestrzeni mniej... Homo motorus
wozi tyłek do kiosku po fajki na drugą stronę ulicy i do toalety. Statystycznie połowa
przejazdów samochodowych w miastach

Lech Mergler

Zwierzę
na kołach
chodami, matematycznie można wykazać
nieusuwalność korków. Dowód przynosi topologia, teoria sieci i przepływów. Gawiedź
jednak w swej masie pożąda jeździć coraz
szybciej i coraz większymi brykami (ponoć
aut małolitrażowych mamy w Polsce sporo
mniej niż średnia europejska), więc samobójstwem dla medium albo polityka byłoby ogłoszenie kampanii na rzecz rezygnacji
z auta i przemieszczania się po ludzku, tradycyjnie. Przekonywanie ludzi, że należy odpuścić marzenie o swobodnym przemieszczaniu się bryką w dużych miastach, bo to
nierealne – to dziś w Polsce, a zwłaszcza
w Poznaniu, zajęcie ambitne i ryzykowne.
Dla sukcesu medialnego albo wyborczego
lepiej ogłaszać recepty na korki. Może być
jazda „na suwak”, słuszna, ale niewystarczająca. Pomysł Poznania to nudna już jak flaki
z olejem III rama komunikacyjna, na którą
nie ma kasy. Na szczęście. Co nie przeszkadza wokół tego pomysłu osnuć dokumentu
pod kryptonimem „Program drogowy”, za
uchwalenie którego odpowiedzialność ponoszą miejscy radni.
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