
Nowe „elfy”
Pierwsze z zamówionych 
przez samorząd województwa 
nowych pociągów „elf2” już 
jeżdżą po wielkopolskich to-
rach. Jak je przywitano i na 
jakich trasach najczęściej bę-
dzie można je spotkać? 

>> strona 2

O gospodarce
Już po raz drugi przedsię-
biorcy i samorząd wojewódz-
twa zorganizowali Wielko-
polski Kongres Gospodar-
czy. Tym razem obradowano 
w Koninie i Poznaniu, zasta-
nawiając się, jak rozwija się 
nasza gospodarka i co wyma-
ga poprawy.     >> strona 3

Dla marszałka
30 września jednej z sal obrad 
w siedzibie samorządu woje-
wództwa uroczyście nadano 
imię zmarłego w tym roku sa-
morządowca Stefana Mikołaj-
czaka – w latach 1999-2005 
pierwszego wielkopolskiego 
marszałka.         >> strona 5

Kto jest kim
W ostatnich miesiącach na-
stąpiło kilka zmian na dy-
rektorskich stanowiskach 
w Urzędzie Marszałkowskim. 
Przypominamy zatem na na-
szej infografice, kto jest kim 
w samorządowej administra-
cji regionu.    >> strona 13

Inna strona
samorządu
Marszałek wiezie miliony, 
a tu… Ostatni Grosz. Dlacze-
go radny postanowił opróżnić 
kieszenie z banknotów stuzło-
towych? Jakie imię mają osoby 
zajmujące stanowiska skarb-
ników województw? Dlaczego 
tata podpisał radnej dowód 
osobisty?           >> strona 20

Jak rośnie Ławica?
Jakie nowe kierunki lotów oferuje poznańskie 
lotnisko? Dlaczego nie rozwija się tak szyb-
ko, jak by mogło? Ilu maksymalnie pasażerów 
będzie mogło obsłużyć w ciągu roku? Ile już 
zapłaciło w wyniku odszkodowań w związku 
z utworzeniem strefy ograniczonego użytko-
wania? O tym wszystkim mówi gość „Monito-
ra”, prezes spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica 
Mariusz Wiatrowski. I zdradza, co by wybrał, 
gdyby złota rybka mogła spełnić jedno z życzeń: 
wejście do Poznania kolejnego tradycyjnego 
przewoźnika typu KLM czy British Airways, 
przywrócenie bazy samolotów przez Wizz Air, 
zmianę na korzystniejsze orzecznictwa sądów 
w sprawie odszkodowań.            >> strona 9

Mniejszy deficyt
Jak co roku we wrześniu sejmikowi radni 
przeanalizowali wydatki i dochody wojewódz-
twa w I półroczu. W ślad za tym dokonali od-
powiednich korekt w finansowych dokumen-
tach, urealniając tegoroczne zamierzenia sa-
morządu. Wiadomo, że zaplanowany pierwot-
nie na 2019 rok deficyt budżetowy zmniejszy 
się z 284 mln zł do 180 mln zł.

Ponadto radni przegłosowali szereg do-
kumentów, na mocy których wielkopolskie 
samorządy powiatowe i gminne otrzymają 
finansowe wsparcie województwa w kilku 
obszarach. Dotyczy to m.in. infrastruktury 
sportowej, turystyki i dofinansowania inicja-
tyw sołeckich.                          >> strona 4

Unia i człowiek
Regularnie na naszych łamach piszemy 
o przedsięwzięciach z regionu dofinansowa-
nych z pieniędzy unijnych: bądź to o inwesty-
cjach infrastrukturalnych, bądź to o działa-
niach z szeroko rozumianej sfery społecznej. 
Mowa tam o przekazanych milionach złotych, 
planowanych efektach czy ogólnych założe-
niach tych projektów. 

A przecież zawsze na końcu jest konkretny 
człowiek, któremu te wszystkie przedsięwzię-
cia mają ułatwić życie. Jak unijne wsparcie 
pomogło zmagającej się z chorobą Zosi z Po-
znania i jej rodzicom? Publikujemy reportaż, 
który pierwotnie ukazał się w e-magazynie 
„Nasz Region”.                          >> strona 15FO
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Koniec sezonu turystycz-
nego sprzyja podsumo-
waniom. Ilu gości od-

wiedziło nas w tym roku? 
Czym potrafimy ich przyciąg-
nąć? Czy mamy jakieś nowe 
atrakcje? Między innymi 
o tym dyskutowano 27 wrześ-
nia w Pile podczas wielkopol-
skich obchodów Światowego 
Dnia Turystyki. To coroczne 
święto osób związanych z tą 
branżą zawodowo, naukowo 
lub społecznie.

Jednocześnie poznaliśmy 
tegorocznych laureatów wiel-
kopolskiego etapu konkursu 
na „Najlepszy produkt tury-
styczny – certyfikat POT”. 
Kapituła doceniła najbardziej 

atrakcyjne, nowatorskie oraz 
przyjazne dla gości miejsca 
i obiekty.

– Trud wielu samorządow-
ców, przedsiębiorców i spo-
łeczników sprawia, że Wiel-
kopolska pięknieje, przy-
ciągając turystów zarówno 
z kraju, jak i z zagranicy – 
zauważył, witając uczestni-
ków pilskiego spotkania, Ja-
cek Bogusławski z zarządu 
województwa.

– Turystyka to nie tylko 
goście z daleka, ale też nasi 
mieszkańcy, którzy podróżu-
jąc z miasta do miasta, do-
strzegają tuż za rogiem za-
bytkowy kościół, ciekawe 
miejsce, niezwykłą prze-

strzeń – mówił prezydent Piły 
Piotr Głowski.

To właśnie tego typu miej-
sca i projekty mogą walczyć 
o certyfikat „Najlepszego pro-
duktu turystycznego” Polskiej 
Organizacji Turystycznej.

Konkurs składa się 
z dwóch etapów: regionalne-
go (za jego koordynację w na-
szym województwie odpowie-
dzialna jest Wielkopolska Or-
ganizacja Turystyczna) i kra-
jowego. Zgłoszenia wypełnia 
się przez specjalną aplikację 
konkursową. W tym roku 
w Wielkopolsce zgłoszono 24 
obiekty, szlaki, wydarzenia.

– Certyfikaty przyznawane 
są w drodze konkursu, który 

pierwszy raz zorganizowano 
w 2003 r. Zwycięzców wska-
zuje kapituła, w skład której 
wchodzą eksperci i praktycy 
z polskiej branży turystycznej 
– podkreśla szef WOT i dy-
rektor Departamentu Spor-
tu i Turystyki w UMWW To-
masz Wiktor.

– Oprócz atrakcyjności 
danego produktu oceniamy 
też jego komercjalizację, 
wpływ na rozwój społeczno-
-gospodarczy regionu, pew-
ną wizję przyszłości – doda-
je przewodniczący regional-
nej kapituły konkursu prof. 
Piotr Zmyślony z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Po-
znaniu.

Nominacje do etapu ogólno-
polskiego w kategorii Certyfi-
kat POT otrzymały: Centrum 
Edukacji Regionalnej i Przy-
rodniczej w Mniszkach, Spi-
chlerz Polskiego Rocka w Ja-
rocinie oraz Dni Twierdzy 
Poznań. Z kolei o najbardziej 
prestiżowy, Złoty Certyfikat, 
powalczy na arenie ogólnopol-
skiej Szlak Piastowski. 

Nominację do Certyfika-
tu Internautów uzyskał Spi-
chlerz Polskiego Rocka w Ja-
rocinie, a Certyfikatu Spe-
cjalnego – Trakt Królewski 
w Gnieźnie.

Jakie jeszcze produkty zdo-
były uznanie ekspertów?

>> strony 10-11

Odkryj nasze perełki
Znamy laureatów wielkopolskiego etapu konkursu na najlepszy produkt turystyczny.

O najbardziej prestiżowy, Złoty Certyfikat POT, powalczy na arenie ogólnopolskiej Szlak Piastowski, nasz sztandarowy produkt turystyczny.
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aktualności

na wstępie

Z widokiem
na wypoczynek

Artur Boiński

Kto powiedział, że jesień to zły czas na myślenie 
o wypoczynku? Co prawda branża turystyczna właśnie 
podsumowuje tegoroczny sezon, niejako zamykając tym 
okres najintensywniejszych podróży. Rozmaite konkursy, 
nominacje i omówienia mogą być przecież świetnym 
pretekstem do zaplanowania kolejnych wojaży – bliższych 
lub dalszych, oddalonych  w czasie lub choćby tych  
na następny weekend.
Tak się składa, że o jednym i drugim rodzaju podróżowania 
można pomyśleć dzięki tematom poruszanym w tym 
numerze „Monitora”. Z jednej strony piszemy bowiem 
o turystycznych perełkach Wielkopolski, zachęcając 
oczywiście do ich odwiedzenia, a z drugiej – o tym,  
jak rozwija się nasze lotnisko, dając nam możliwości  
latania do kolejnych miejsc na świecie.
A zatem – miłej lektury i… w drogę! l

Przypominamy o wyborach
Już w niedzielę 13 paź-
dziernika odbędą się 
w Polsce wybory parla-
mentarne.

Do części czytelników to 
wydanie „Monitora” trafi 
już co prawda po tej dacie, 
jednak dla tych, którzy prze-
czytają nas wcześniej, krót-
kie przypomnienie.

Lokale wyborcze w nie-
dzielę będą otwarte w godzi-
nach 7-21 (zazwyczaj znaj-
dziemy je w tych samych 
miejscach, co przy poprzed-
nich różnego rodzaju gło-
sowaniach). Na Wiejską 
w Warszawie Polacy swoimi 
decyzjami wyślą 460 posłów 
i 100 senatorów. W woje-
wództwie wielkopolskim wy-

łonimy 40 posłów w 4 okrę-
gach wyborczych (w każdym 
z nich do podziału jest od 9 do 
12 mandatów) oraz 9 senato-
rów (w tyluż okręgach jedno-
mandatowych).

Jak już pisaliśmy, posła-
mi chciałoby zostać aż 20 
z 39 obecnych radnych sej-
miku. Do Sejmu wybiera się 
10 z 13 członków klubu PiS,  
4 z 7 radnych PSL, cały 3-oso-
bowy klub SLD – Lewica ra-
zem oraz 3 z 15 przedsta-
wicieli KO. Na „jedynkach” 
w swoich okręgach znaleźli 
się Joanna Jaśkowiak (KO, 
Poznań), Wojciech Janko-
wiak (PSL, Poznań) oraz 
Wiesław Szczepański (SLD, 
Kalisz/Leszno).               ABO

Tradycyjnie już wielkopolskie stoisko było największym 
podczas wrześniowych targów Smaki Regionów na MTP. 
Prezentowali się na nich producenci tradycyjnych specja-
łów z naszego województwa, ale też z zaprzyjaźnionych 
regionów chorwackich i mołdawskich. Otwarcie imprezy, 
współorganizowanej przez Związek Województw RP, odbyło 
się 29 września z udziałem m.in. marszałka Marka Woź-
niaka i wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego. Więcej 
o tym, co działo się na tragach i co… najbardziej smako-
wało zwiedzającym, napiszemy w kolejnym wydaniu.  ABO
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Smakowite targowanie

Oni uczą najlepiej w regionie
3 października w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu wy-
różniono laureatów kon-
kursów na wielkopolską 
szkołę i nauczyciela roku.

Podczas uroczystej gali 
w poznańskiej Operze, w któ-
rej udział wzięli m.in. nauczy-
ciele, dyrektorzy szkół i pla-
cówek związanych z oświatą, 
samorządowcy, przedstawi-
ciele związków zawodowych, 
samorząd województwa roz-
strzygnął czwartą edycję 
konkursów Wielkopolski Na-
uczyciel Roku oraz Wielkopol-
ska Szkoła Roku. Oceniając 
pedagogów i placówki, jury 
bierze pod uwagę m.in. wy-
soką jakość nauczania, inno-
wacyjne metody kształcenia, 
współpracę ze środowiskiem 
lokalnym oraz kształtowanie 
wśród uczniów postaw patrio-
tycznych i obywatelskich.

– Czwarta edycja konkur-
su jest wyjątkowa, towarzy-
szy jej wiele ważnych rocz-
nic. Mija 100 lat od uzyska-
nia praw wyborczych przez 

kobiety, obchodziliśmy 80-le-
cie wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego, świętowaliśmy 
wreszcie 30 lat od pierw-
szych wolnych wyborów. Te 
rocznice i wydarzenia nie są 
przypadkowe, bo dzięki nim 
nauczyciele mają wpływ na 
kształtowanie postaw mło-
dych ludzi, na ich eduka-

cję, życiowe wybory – mówi-
ła Marzena Wodzińska z za-
rządu województwa.

Tytuł nauczyciela roku i na-
groda w wysokości 10 tys. zł 
przypadła Markowi Tomickie-
mu z Zespołu Szkół w Bogu-
sławicach. Z kolei za najlepszą 
szkołę (nagroda w wysokości 
20 tys. zł) uznano III Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikoła-
ja Kopernika w Kaliszu.

Łącznie przyznano 30 na-
gród i wyróżnień, a lista lau-
reatów dostępna jest na stro-
nie internetowej www.umww.
pl. Ponadto podczas gali wrę-
czono odznaki honorowe „Za 
zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”.            RAK

Przyjechały nowe „elfy”
Pierwszy pociąg pojawił się na dworcu w Poznaniu 19 września.

We wrześniu do Wiel-
kopolski przyjecha-
ło pięć pierwszych 

nowoczesnych pociągów 
„elf2”, wyprodukowanych 
przez bydgoską firmę PESA. 
Samorząd województwa za-
mówił 10 tego typu dłuż-
szych, pięcioczłonowych po-
jazdów, by Koleje Wielkopol-
skie mogły sprawniej obsłu-
giwać dodatkowe połączenia 
w ramach rozwijającej się 
Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej.

– Samorząd województwa 
od wielu lat systematycz-
nie inwestuje w kolej. Na-
sze dotychczasowe starania 

w tym zakresie przynoszą 
efekty, bo stale wzrasta licz-
ba osób wybierających kolej 
jako sposób podróżowania 
do pracy i szkół – zauwa-
żył, odbierając pierwszego 
„elfa2” wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak. – Ten za-
kup 10 nowych pociągów 
umożliwi mieszkańcom na-
szego regionu poprawę stan-
dardu i bezpieczeństwa po-
dróży.

„Elf2” charakteryzuje się 
nowoczesnym designem, za-
równo zewnętrznym, jak 
i przestrzeni pasażerskiej. 
Zaprojektowano go z my-
ślą o funkcjach zwiększają-

cych komfort podróżowania. 
Nowe pojazdy będą poruszały 
się z prędkością do 160 km/h, 
wyposażono je w klimatyza-
cję, bezprzewodowy internet 
wi-fi, defibrylatory, rolety 
przeciwsłoneczne, pomosty 
dla niepełnosprawnych, au-
tomaty biletowe w każdym 
członie, nowoczesny system 
informacji pasażerskiej, mo-
nitoring, system zliczania pa-
sażerów, system lokalizacji 
pojazdu, diagnostykę pokła-
dową i odświeżacze powie-
trza.

Inauguracyjny przejazd 
pociągu odbył się 19 wrześ-
nia na trasie Poznań Główny 

– Swarzędz – Poznań Głów-
ny. Kilka godzin później 
„elf2” ruszył w pierwszy roz-
kładowy przejazd do Kutna, 
a w dniach 24-27 września 
najnowszy pojazd samorządu 
województwa zaprezentowa-
no szerokiemu gronu zwie-
dzających na targach Trako 
w Gdańsku.

Zakup 10 pociągów, któ-
re mają obsługiwać przede 
wszystkim połączenia w ra-
mach Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej, dofinansowano 
z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjne-
go 2014+. Wartość kontrak-
tu wynosi 238 mln zł.  RAK

Tytuł nauczyciela roku otrzymał Marek Tomicki z Zespołu Szkół w Bogusławicach.
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Pociąg „elf2” charakteryzuje się m.in. nowoczesnym designem.
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Czekając na młodych radnych
15 października upływa 
termin zgłaszania kandy-
datów na radnych I ka-
dencji Młodzieżowego Sej-
miku Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przypomnijmy, że wcześ-
niej młodzieżowy sejmik ob-
radował raz w roku, a jego 
skład był każdorazowo ustala-
ny w procedurze konkursowej 
w każdym z powiatów regio-
nu. Teraz Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Wielkopolskie-
go ma być organem działają-
cym permanentnie, wyłania-
nym na całą kadencję.

Kandydatów mogą zgła-
szać (do Urzędu Marszałkow-

skiego) organy uprawnione 
do reprezentacji organizacji 
studenckich, rad młodzieżo-
wych oraz organizacji szkol-
nych. Wyboru radnych do-
kona zespół powołany przez 
marszałka spośród radnych 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego oraz przedstawi-
cieli wskazanych przez mło-
dzieżowe rady działające na 
terenie województwa wielko-
polskiego.

Odpowiedni formularz 
zgłoszeniowy, szczegółowy 
opis procedury oraz cały re-
gulamin MSWW można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.umww.pl.               ABO

Państwo w podziemiu

– Obiecuję Państwu, że 
nie zmarnujemy przykła-
du Waszego życia i będzie-
my Wasze dzieło kontynu-
ować – mówił marszałek 
Marek Woźniak do żołnie-
rzy AK, ostatnich żyjących 
świadków historii Polskie-
go Państwa Podziemnego, 
zgromadzonych 27 wrześ-
nia w Poznaniu

Okazją były obchody 80. 
rocznicy powstania Polskie-
go Państwa Podziemnego, 
których współorganizatorem, 
jak co roku, był samorząd wo-
jewództwa.

Uroczystości rozpoczęła 
msza święta akowska, której 
w kościele pw. Najświętsze-
go Zbawiciela przy ul. Fre-
dry przewodniczył metropo-
lita poznański abp Stanisław 
Gądecki. Następnie uczest-
nicy obchodów przeszli przed 
odświętnie udekorowany tego 
dnia pomnik Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Armii 
Krajowej.

–  Powstałe 80 lat temu 
Polskie Państwo Podziemne, 
które mobilizowało Polaków 
do oporu i walki z okupan-
tem, jest naszą dumą. Do-
wodem na to, że narodu nie 
da się zniszczyć – ani terro-
rem, ani represjami, ani oku-
pacyjnymi dekretami – jeśli 
naród ma w sobie odwagę, 
wolę walki i przeciwstawia-
nia się złu. Nawet za cenę 
życia – dzielił się refleksjami 
Marek Woźniak.

Przy pomniku odmówiono 
modlitwę za pomordowanych, 
odczytano apel pamięci, odda-
no salwę honorową, złożono 
kwiaty, zapalono znicze.

Uroczystości zakończyły 
się spotkaniem w Auli Nova, 
gdzie odbyła się projekcja fil-
mu „Obowiązek pamiętania” 
i wręczenie odznaczeń. Uczest-
nicy wysłuchali też koncertu 
uczniów ze szkoły muzycznej 
przy ul. Solnej oraz Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Po-
wietrznych w Poznaniu.   ABO

Główne uroczystości odbyły się przy pomniku u zbiegu  
ul. Wieniawskiego i al. Niepodległości.
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Debaty o gospodarce
Kilkuset przedsiębiorców rozmawiało o biznesie w Koninie  
i w Poznaniu.

II Wielkopolski Kongres 
Gospodarczy, który 
organizują wspólnie 

Wielkopolska Rada Trzy-
dziestu (czyli przedstawi-
ciele najważniejszych w na-
szym regionie organizacji 
gospodarczych) oraz samo-
rząd województwa, odbył się 
w dniach 23 i 25 września 
w Koninie i w Poznaniu.

– Głównym celem dorocz-
nej debaty wielkopolskich 
przedsiębiorców jest zebranie 
przez samorząd wojewódz-
twa rekomendacji zgłasza-
nych przez biznes i dotyczą-
cych regionalnej gospodarki. 
Chcemy wsłuchać się w to, 
co państwa zdaniem trzeba 
zmienić i poprawić, bo nasza 
gospodarka, wbrew bardzo 
dobrym wskaźnikom, wyma-
ga naprawy – zaznaczył pod-
czas powitalnego przemówie-
nia w Poznaniu marszałek 
Marek Woźniak. – Możemy 
pochwalić się stałym wzro-
stem gospodarczym, wiel-
kością PKB dającą nam już 
status tzw. kraju przejścio-
wego w Unii Europejskiej, 
mamy najniższy w Polsce 
poziom bezrobocia, cieszymy 
się, że wciąż w Wielkopolsce 
wzrasta liczba firm i poziom 
nakładów inwestycyjnych. 
Ale…

Marek Woźniak nie ukry-
wał, co pokazały prace nad 
strategią „Wielkopolska 
2030”, że regionalna gospo-
darka odnotowuje niskie 
wskaźniki dotyczące innowa-

cyjności i całej sfery badaw-
czo-rozwojowej (B+R), które 
trudno uznać za zadowala-
jące. Dane te lokują Wielko-
polskę nawet w drugiej poło-
wie stawki województw, na 
8.-10. miejscu.

– Uważam, że to jest prob-
lem. Mamy potencjał nauko-
wy i gospodarczy, ale formę 
relacji tych dwóch potencja-
łów trudno uznać za szczyto-
wą. Widać to wyraźnie w na-
szym konkursach adresowa-

nych do kręgów naukowych 
i podmiotów gospodarczych 
w zakresie innowacyjności. 
Takich wniosków jest nie-
wiele, a jeśli są, są niezado-
walające. Brakuje w nich po-
mysłów na poziomie patento-
wym, które pozwolą otrzymać 
wsparcie i zmierzyć się ze 
światowym rynkiem – powie-
dział marszałek. – Podobnie 
jest u nas z aplikacjami do eu-
ropejskiego programu „Hory-
zont 2020”, w którym można 
uzyskać pieniądze na badanie 
i rozwój. Pytanie, jak sobie 
z tym problemem poradzić. 
Nasz samorząd jest otwarty, 
by podjąć dialog z przedsię-
biorcami i zmierzyć się z tym 
tematem. 

Także Wojciech Kruk, 
przewodniczący Wielkopol-
skiej Rady Trzydziestu i pre-
zes Wielkopolskiej Izby Go-
spodarczej, współorganiza-
tor wydarzenia, podkreślił 
potrzebę zwiększenia inno-
wacyjności w wielkopolskich 
przedsiębiorstwach, zwłasz-
cza w kontekście wzrostu ich 
wydajności, a w konsekwen-
cji konkurencyjności. Wspo-
mniał też o zagrożeniach.

– Wiele mówi się o lawi-
nowym wzroście płac. Jeśli 
wzrosną płace, spadną zy-
ski przedsiębiorstw i w kon-
sekwencji zmniejszą się in-
westycje firm. Wzrost cen 
materiałów i usług, infla-
cja i spadek inwestycji – te 
trzy czynniki spowodują, że 
przedsiębiorcy będą mie-
li wkrótce problemy – prze-
strzegał Wojciech Kruk.

Podczas poznańskiej debaty 
odbyły się też dwa panele dys-
kusyjne pt. „Czwarta rewolu-
cja przemysłowa – implikacje 
dla społeczeństwa i biznesu” 
oraz „Stan obecny i perspek-
tywy rozwoju działalności ba-
dawczo-rozwojowej wielopol-
skich przedsiębiorstw”.

Podczas pierwszego dnia 
obrad, w Koninie, prelegen-
ci analizowali stan gospo-
darki, rozmawiali o proce-
sach migracyjnych i szukali 
dróg rozwoju dla Wielkopol-
ski wschodniej. Tym zagad-
nieniom poświęcono trzy od-
rębne panele dyskusyjne. 

Z kolei podczas warszta-
tów tematycznych goście 
debatowali m.in. o rekulty-
wacji terenów pokopalnia-
nych, możliwości wykorzy-
stania OZE czy technologii 
wodorowych w rozwoju sub-
regionu. Relację z tych wyda-
rzeń przedstawili w UMWW 
prezydent Konina Piotr Ko-
rytkowski, zastępca burmi-
strza Turku Joanna Misiak-
-Kędziora oraz prezes Koniń-
skiej Izby Gospodarczej Ro-
man Byczyk.                   RAK

Obrady podsumowano na efektownej grafice.
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Kongres gospodarczy był też okazją do wręczenia przez marszałka Marka Woźniaka 
statuetek laureatom samorządowego konkursu „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wiel-
kopolski”. Promuje on regionalne przedsiębiorstwa, stosujące innowacyjne rozwiązania, 
doceniane na światowych rynkach. Za co nagrodzono zwycięzców? Spółkę Solar Networks 
za mobilny kontener do produkcji energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. 
SPOMASZ Pleszew – za uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu. Zylia 
zdobyła uznanie za przenośne studio nagrań, a HHO-POWER wyróżniono za instalację 
wodorową do silników spalinowych Diesla.                                                                      RAK
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Nagrody dla innowatorów
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sejmik

Tadeusz Tomaszewski (SLD-LR) zgłosił 
dwa zapytania. Poruszył kwestię możliwości 
wyłączenia z zakazu komercyjnego używania 
elektroenecefalografu „Dziekanki” dla badań 
pacjentów gnieźnieńskiego szpitala powiato-
wego. Wnioskował także o późniejszy odjazd 
z Poznania wieczornego pociągu do Jarocina. 

Tatiana Sokołowska (KO) przekazała po-
dziękowania od ambasadora Gruzji oraz od 
obywatela tego kraju przebywającego po wy-
padku w szpitalu w Kiekrzu, którego wsparli 
finansowo sejmikowi radni.

Adam Bogrycewicz (PiS) interpelował 
w sprawie analizy stanu nawierzchni dróg 
wojewódzkich, w szczególności poprawy bez-
pieczeństwa na DW 182 w okolicach Wróble-
wa. Kolejną interpelację radny złożył na temat 
profilowania DW 133 na jej gruntowym od-
cinku między powiatem czarnkowsko-trzcia-
neckim i międzychodzkim. Ponadto zaapelo-
wał o zwiększenie nakładów na drogi podczas 
planowania przyszłorocznego budżetu woje-
wództwa.

Marek Sowa (PiS) po raz kolejny wystąpił 
w kwestii możliwości włączenia Leszna do ob-
szaru funkcjonowania Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej. Radny mówił też o… nierównym 
tratowaniu, powołując się na brak złożenia 
życzeń z okazji przypadającego w terminie 
sejmikowej sesji Dnia Chłopaka.

Romuald Ajcher (SLD-LR), przywołując 
wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Międzychodzie, pytał o możliwości wybudo-
wania chodnika w miejscowości Lewice wzdłuż 
DW 160, wskazując zwłaszcza na kwestię bez-
pieczeństwa dzieci chodzących tym odcinkiem 
do szkoły. 

Krzysztof Sobczak (PiS) ponowił interpelację 
w sprawie przeprowadzania egzaminów na pra-
wo jazdy kategorii AM, A1, A2, A w jednej z miej-
scowości powiatu tureckiego. Ponadto radny zgło-
sił zapytanie, czy zarząd województwa podjął 
działania zmierzające do opracowania i finanso-
wania z obecnej perspektywy finansowej UE pro-
gramów wsparcia dla wschodniej Wielkopolski.

Wiesław Szczepański (SLD-LR) pytał, czy 
jest szansa na budowę, choćby w dalszej per-
spektywie, budowy obwodnicy Czempinia w ra-
mach DW 310. Poruszył też problem doprowa-
dzenia do utylizacji składowiska odpadów nie-
bezpiecznych w Czempiniu.

Zbigniew Czerwiński (PiS) złożył zapytanie 
dotyczące okoliczności decyzji rady nadzorczej 
spółki Koleje Wielkopolskie, powiększającej 
skład zarządu tego przewoźnika do trzech osób 
i powołującej na stanowisko członka zarządu 
Mikołaja Grzyba. 

Krzysztof Błaszczyk (PiS) w swoim wystą-
pieniu mówił o potrzebie rozstrzygnięcia kwe-
stii regulaminowych dotyczących instytucji re-
asumpcji głosowań podczas sesji sejmiku.

Ponadto Andrzej Pichet (KO) złożył pisemne interpelacje 
dotyczące stawek, jakie za jeden kilometr samorząd woje-
wództwa płaci Kolejom Wielkopolskim i Przewozom Regio-
nalnym, a także możliwości wsparcia działań stowarzyszenia 
„Szukamy i Ratujemy”. Z kolei Joanna Król-Trąbka (PSL), 
jako przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego 
i Współpracy Międzynarodowej, przekazała zapytanie o wy-
sokość wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów 
samorządowych spółek.                                                  ABO 

Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy, które radni 
poruszali 30 września, podczas XI sesji 
sejmiku, w ramach punktu „interpelacje 
i zapytania”.

Pieniądze dla regionu
Inicjatywy sołeckie, szat-
nie przy obiektach spor-
towych i infrastruktura 
turystyczna – to obszary, 
w których tym razem sej-
mik rozdysponował wo-
jewódzkie pieniądze dla 
wielkopolskich samorzą-
dów.

33 kolejne gminy i powia-
ty staną się beneficjentami 
realizowanego przez samo-
rząd województwa programu 
„Szatnia na medal”. Dzięki 
temu wyremontują lub wy-
budują zaplecze sanitarne 
przy swoich obiektach spor-
towych, a budżet wojewódz-
twa – w myśl wrześniowej 
decyzji sejmiku – wesprze te 
przedsięwzięcia kwotą pra-
wie 2,5 miliona złotych.

Radni przyjęli też uchwa-
łę dotyczącą przekazania pie-
niędzy w ramach VII edycji 

konkursu „Odnowa wsi szan-
są dla aktywnych sołectw”. 
Sejmik rozdysponował na ten 
cel blisko 200 tysięcy złotych. 
Poprzez odpowiednie gminy 
wsparcie trafi do 49 wielko-
polskich sołectw (tych, które 
przygotowały najlepsze spo-
śród 138 zgłoszonych do kon-
kursu projektów). Na reali-
zację swoich pomysłów spo-
łeczności wiejskie dostaną 
dofinansowanie od 2,5 do 5 
tysięcy złotych. 

Radni zgodzili się również 
na wsparcie kwotą niespeł-
na 170 tysięcy złotych zadań 
z zakresu upowszechniania 
turystyki, realizowanych 
przez gminy Ostrzeszów 
i Zbąszyń oraz powiat słupe-
cki. Z kolei Zaniemyśl dosta-
nie ponad 34 tysiące złotych 
na zakup łodzi ratowniczej 
z wyposażeniem.            ABO

Kolejna już wielkopolska gmina postanowiła zaprezen-
tować sejmikowym radnym swoje miejscowe specjały 
kulinarne. Tym razem, w przerwie wrześniowej sesji, sa-
morządowcy mieli okazję spróbować rozmaitych potraw 
przyrządzonych z wykorzystaniem pieczarek. Do degusta-
cji zaprosiła burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska 
wraz z miejscowym kołem gospodyń wiejskich. A radni 
długo dyskutowali, czy ten popularny grzyb bardziej sma-
kował im w zupie, w sałatce, w leczo, w mięsnej roladzie 
czy też w marynacie…                                                ABO
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Pieczarka niejedno ma imię

Z mniejszym deficytem
Radni zmienili tegoroczny budżet, zmniejszając zadłużenie 
i rezygnując m.in. z emisji obligacji na 160 mln zł.

Tradycyjnie we wrześ-
niu radni wojewódz-
twa analizują (bar-

dziej szczegółowo) przycho-
dy i wydatki z regionalnego 
budżetu. Podczas obrad sej-
mikowych komisji przygląda-
no się m.in. danym o wyko-
naniu planu finansowego za 
pierwsze półrocze 2019 roku, 
pochylono się także nad rea-
lizacją przedsięwzięć rozpi-
sanych na kilka lat, ujętych 
w wieloletniej prognozie fi-
nansowej województwa.

– Dwa razy w roku, 
w maju i we wrześniu, infor-
mujemy radnych o tym, jak 
wyglądają dochody i wydat-
ki budżetu. To też czas doko-
nywania odpowiednich ko-
rekt w regionalnych finan-
sach – wyjaśniała podczas 
posiedzeń komisji skarb-
nik województwa Elżbieta 
Kuzdro-Lubińska.

Jak po kilku miesiącach 
wygląda nasz budżet? O nie-
mal 28 mln zł zwiększą się 
dochody województwa, na-
tomiast wydatki z tegorocz-
nego budżetu będą niższe 
łącznie o około 77 mln zł, bo 
już wiadomo, że niektórych 
przedsięwzięć nie da się sfi-
nansować w 2019 roku i ko-
nieczne będzie przeniesienie 
tych wydatków na przyszły 
rok. Przykłady?

Na 2020 rok przeniesio-
no np. 21,7 mln zł na drogi 
i ścieżki rowerowe (w tym 9,7 
mln zł na wykup gruntów). 
Powodem są m.in. wyższe od 
zakładanych koszty, koniecz-
ność korekty dokumentacji 
i powtórne przetargi na zada-
nia drogowe. Ze względu na 
trwający proces restruktury-
zacji Szpitala Wojewódzkiego 

w Poznaniu mniejsze o 17,5 
mln zł będą też wydatki na 
inwestycje w modernizację 
oddziałów i szpitalnej apteki. 

Co jeszcze się zmieniło?  
3 mln zł budżet „zaoszczę-
dził” na niewykorzystanych 
poręczeniach, o 11 mln zł 
zmniejszono tzw. rezerwę 
unijną na wkład własny do 
projektów współfinansowa-
nych z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego 2014+, a odsetki od 
niewykorzystanej transzy ob-
ligacji dały nam 1,2 mln zł 
oszczędności.

Te zmiany, przyjęte przez 
radnych we wrześniu, po-
wodują, że przychody i defi-
cyt w wojewódzkim budżecie 
będą niższe o ponad 104 mln 
zł. Deficyt zmniejszył się 
z kwoty 284 mln zł do kwo-

ty 180 mln zł. Zostanie on 
sfinansowany m.in. z emisji 
obligacji, na którą sejmik 
wyraził zgodę w 2018 roku. 
Tych województwo wyemi-
tuje jednak znacznie mniej, 
niż początkowo planowano: 
zamiast 260 mln będzie to 
tylko 100 mln zł. 

Radni postanowili też 
szybciej uruchomić kolejne 
transze pożyczki z inicjaty-
wy JESSICA, która stano-
wi wkład własny samorzą-
du województwa na współfi-
nansowanie budowy Wielko-
polskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Poznaniu. Prace 
przebiegają nieco szybciej 
od harmonogramu, dlatego 
konieczna była korekta za-
pisów.

Przy okazji rozmów o bu-
dżecie poruszono też kwestię 

wsparcia samorządu woje-
wództwa dla Szpitala Spe-
cjalistycznego im. Stanisła-
wa Staszica w Pile.

– Marszałek nie dotrzymu-
je słowa i przedwyborczych 
obietnic. Minął rok od dekla-
racji, że samorząd wojewódz-
twa wesprze pilski szpital – 
stwierdził radny Adam Bo-
grycewicz (PiS).

– To nieprawda. Kolejny 
raz przypisuje mi pan pew-
ne obietnice złożone w Pile. 
Żeby ich dotrzymać, na moje 
biurko musiałby wpłynąć od-
powiedni wniosek wraz z de-
klaracją starosty pilskiego 
i prezydenta, że też dofinan-
sują konkretne przedsięwzię-
cie. Takiego dokumentu nie 
ma – zauważył, odpierając 
zarzuty, marszałek Marek 
Woźniak.                            RAK

Podczas sesji radni przegłosowali m.in. zmiany w budżecie regionu na 2019 r. 
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Poskarżyli się
Ręce pełne roboty mieli 
po wakacyjnej przerwie 
członkowie sejmikowej 
Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

Na wrześniowym po-
siedzeniu radni zajęli się 
czterema skargami, któ-
re wpłynęły do sejmiku. 
Komisja pozytywnie za-
opiniowała projekty dwóch 
uchwał sejmiku uznających 
za bezzasadne skargi Lokal-
nej Grupy Rybackiej Obra-
-Warta na działalność zarzą-
du województwa i wicemar-
szałka Krzysztofa Grabow-
skiego w związku z unijnymi 
dotacjami na wsparcie obsza-
ru rybołówstwa.

Radni zaakceptowali rów-
nież przekazanie, jako właś-
ciwemu w tej sprawie orga-
nowi, ministrowi środowiska 
skargi na marszałka woje-
wództwa związanej z kwestią 
zezwoleń na przetwarzanie 
odpadów w wyrobiskach.

Ostatnia rozpatrywana 
sprawa dotyczyła skargi oby-
watela na wypowiedź radne-
go PiS Roberta Popkowskie-
go (a właściwie wpis inter-
netowy dotyczący „tęczowej 
zarazy”). Komisja postanowi-
ła uznać tę skargę za bezza-
sadną ze względu na to, że 
formalnie sejmik nie posia-
da kompetencji „dyscyplinu-
jących” radnych w kwestii 
ich postępowania. Na wnio-
sek przewodniczącej komisji 
Ewy Panowicz postanowio-
no jednak zapisać w protoko-
le z posiedzenia, że komisja 
zwraca uwagę na fakt, iż rad-
ni, występując w przestrze-
ni publicznej, są postrzegani 
jako reprezentanci samorzą-
du województwa, co powinno 
ich obligować do zachowania 
odpowiednich postaw.

Podczas sesji 30 września 
sejmik podzielił proponowa-
ne przez komisję stanowi-
ska wobec wszystkich powyż-
szych skarg.                   ABO

Wyrównane
nagrody
Sejmik wyrównał system 
nagród i stypendiów dla 
sportowców niepełno-
sprawnych startujących 
na igrzyskach.

Radni podczas wrześnio-
wej sesji przegłosowali zmia-
ny w sejmikowych uchwałach 
regulujących system samo-
rządowych nagród i stypen-
diów dla najlepszych spor-
towców z województwa. Cho-
dziło o zrównanie w dostępie 
do tych gratyfikacji zawod-
ników niepełnosprawnych, 
startujących w igrzyskach 
paraolimpijskich i igrzy-
skach osób głuchych.

Jak przypomniał przewod-
niczący Komisji Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Tadeusz 
Tomaszewski, modyfikacja 
wspomnianych zasad była 
efektem postulatu tego gre-
mium, które zasygnalizowa-
ło fakt gorszego pierwotnie 
potraktowania uczestników 
drugiej z wymienionych ry-
walizacji.                            ABO

30 września jednej z sal obrad w siedzibie samorządu województwa uroczyście nadano imię Stefana Mikołajczaka – w latach 1999-2005 pierwszego marszałka województwa 
wielkopolskiego. Jak przypomniał przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański, ten sposób uczczenia zmarłego 1 kwietnia 2019 roku, po długiej walce z ciężką chorobą, samo-
rządowca był wypełnieniem uchwały przyjętej przez radnych w lipcu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonały wdowa po zmarłym Maria oraz córki Ewa, Dorota i Iwona. Ojca we 
wzruszającym przemówieniu wspominała ostatnia z nich, mówiąc m.in.: – Tata we wszystko angażował się na sto procent. Przez wiele lat jego dzień pracy rozpoczynał się o go-
dzinie 6, a kończył o 22…                                                                                                                                                                                                                                          ABO

FO
T.

 2
x 

A.
 B

O
IŃ

SK
I

Samorząd województwa pamięta o pierwszym wielkopolskim marszałku

Kolej bez stanowiska
Sejmik odrzucił zaproponowany przez klub PiS dokument mówiący 
o nierównym traktowaniu przewoźników kolejowych w regionie.

Regionalne przewozy 
kolejowe wykonują 
w Wielkopolsce dwie 

spółki z udziałem samorządu 
województwa – Koleje Wiel-
kopolskie (mamy tam 100 
proc. udziałów) i Przewozy 
Regionalne (4,85 proc. udzia-
łów). Spółki te w 2018 r. wy-
konały podobną pracę eksplo-
atacyjną, ich pociągi przeje-
chały około 6,3 mln tzw. po-
ciągokilometrów.

„W roku 2019 Zarząd Wo-
jewództwa rozpoczął ograni-
czanie pracy eksploatacyjnej 
spółki Przewozy Regionalne 
i zwiększanie pracy spółki 
Koleje Wielkopolskie częścio-
wo kosztem przejmowanych 
połączeń (…). Przy uwzględ-
nieniu kosztów ponoszonych 
przez Województwo Wielko-
polskie, a których głównym 
beneficjentem jest faworyzo-
wana spółka Koleje Wielko-
polskie, koszt przejechania 
jednego pckm w roku 2018 

wyniósł 19,80 zł wobec 15,30 
zł kosztów Przewozów Regio-
nalnych” – czytamy w projek-
cie stanowiska, zaprezento-
wanym radnym przez klub 
PiS 30 września podczas se-
sji sejmiku.

– Jak ma wyglądać poli-
tyka transportowa samorzą-
du województwa? Czy warto 
kupować nowy tabor, który 
może jeździć 160 km/h, sko-
ro wówczas potrzebnych jest 
dwóch maszynistów, co znacz-
nie zwiększa koszty? – pytał 
inicjator uchwały, radny Zbi-
gniew Czerwiński (PiS), któ-
ry podczas prezentacji pod-
sumował m.in. zainwestowa-
ne w obie spółki pieniądze, 
koszty kredytów, rekompen-
sat, amortyzacji i przeglądów 
okresowych pociągów.

– Tezy zawarte w tym 
stanowisku są nieprawdzi-
we i trudno się z nimi zgo-
dzić. Nie chcemy elimino-
wać z rynku Przewozów Re-

gionalnych, bo konkurencja 
na torach jest potrzebna. 
W umowie z ministerstwem 
zadeklarowaliśmy minimal-
ną pracę przewozową dla 
spółki na okres 5 lat i w wy-
miarze 4 mln pociągokilome-
trów. Tymczasem Przewozy 
Regionalne wykonują dla nas 
około 6 mln pckm rocznie – 
ripostował wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak.

Wicemarszałek tłumaczył 
też, że samorząd wojewódz-
twa nie może przekazać Prze-
wozom Regionalnym taboru 
kolejowego, bo Komisja Eu-
ropejska od kilku lat nie pod-
jęła decyzji w sprawie notyfi-
kacji pomocy publicznej dla 
przewoźnika w wysokości 
750 mln zł. Wskazywał też na 
brak transparentności finan-
sów wielkopolskiego oddziału 
spółki, uniemożliwiający rze-
telną analizę wydatków.

– Spór o wysokość tzw. 
rozsądnego zysku w umowie 

między samorządem woje-
wództwa a spółką Przewozy 
Regionalne wynika z niepre-
cyzyjnych zapisów. Można by 
zrobić doktorat z matematy-
ki, wyliczając te kwoty, ale 
zapewniam, że dojdziemy do 
porozumienia – wyjaśniał 
Waldemar Bachmatiuk, dy-
rektor wielkopolskiego od-
działu spółki.

Marek Nitkowski z za-
rządu Kolei Wielkopolskich 
zapewniał natomiast, że 
spółka stara się ograniczać 
koszty: – Mniejsze przeglą-
dy pociągów robimy sami, 
najdroższe z nich, P4, będą 
wykonywane co 5 lat, a nie 
jak dotychczas, co 4. W no-
wym rozkładzie jazdy nasze 
pociągi będą jeździły po 700-
-800 km na dobę, więcej niż 
obecnie.

Ostatecznie projekt sta-
nowiska klubu PiS poparło 
tylko 9 radnych, a 22 osoby 
zagłosowały „przeciw”. RAK

Jeszcze rok 
na likwidację
Radni przedłużyli termin 
zakończenia likwidacji 
Wielkopolskiego Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu do 
30 września 2020 roku.

Dyrektor WZMiUW w Po-
znaniu Arkadiusz Błochowiak 
wyjaśniał radnym podczas 
wrześniowych obrad sejmiko-
wej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, że przedłużenie 
terminu likwidacji jednostki 
o 12 miesięcy jest konieczne, 
by zgodnie z wymogami pra-
wa i zmienioną ustawą prze-
kazać wojewódzki majątek 
i nieruchomości do Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie”.               RAK

Projekt stanowiska przedstawił radny Zbigniew Czerwiński.
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Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odpierał zarzuty klubu PiS.
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z regionu

Planują i oddają drogi
Drogowcy zakończyli 
dwie inwestycje na dro-
gach wojewódzkich i pla-
nują kolejne zadania.

23 września podsumowa-
no inwestycję na drodze wo-
jewódzkiej nr 447 z Chlewa 
do Grabowa nad Prosną. Na 
odcinku ponad 3 kilometrów 
ułożono nową nawierzchnię, 
wyremontowano przepust 
oraz wzmocniono pobocze. 
Wartość remontu wyniosła 
2,3 mln zł. 

– Bezpieczeństwo na dro-
dze jest bardzo ważne. Ta-
kie inwestycje nas cieszą, po-
dobnie jak dobra współpraca. 
Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w realizację 
tego zadania – podkreślił wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski, który wziął udział 
w oddaniu drogi do użytku.

7 października w Wiele-
niu drogowcy i samorządow-
cy podsumowali z kolei inwe-
stycję zrealizowaną na drodze 
wojewódzkiej nr 305 w powie-
cie wolsztyńskim. Moderniza-
cję prowadzono w dwóch eta-
pach. Pierwszy (odcinek od 
mostu na Południowym Ka-

nale Obry do Moch o długoś-
ci 3,6 km) trwał od kwietnia 
2017 r. do grudnia 2018 r. 
Obecnie zakończył się drugi 
etap rozbudowy, o długości 
6,4 km, na odcinku od Moch 
do granicy powiatu leszczyń-
skiego. Przedsięwzięcie kosz-
towało łącznie ponad 45 mln 
zł, w tym 35 mln zł stanowiła 
dotacja unijna z WRPO 2014+.

Nieco inny charakter mia-
ło spotkanie w Wągrowcu, 18 
września, gdzie samorządow-
cy, w tym wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak, podpisali 
list intencyjny w sprawie pod-
jęcia wspólnych działań przy 
budowie V etapu obwodnicy 
Wągrowca. Nowy odcinek ma 
połączyć rondo Kaliska (droga 
wojewódzka nr 241) z drogą 
nr 190 i będzie miał około 2 
km długości.                        RAK

Droga nr 447 po remoncie.
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Kilkanaście wielkopolskich miast odwiedziły w dniach 1-4 października „Koleje Wolności”. 
To wspólne przedsięwzięcie edukacyjne samorządu województwa i podległych mu instytu-
cji: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli 
w Poznaniu oraz spółki Koleje Wielkopolskie. Projekt, polegający na przekazywaniu wiedzy 
historycznej w atrakcyjnej formie, podczas podróży zabytkowym pociągiem, to kontynu-
acja sukcesu, jakim były podobne przewozy nawiązujące do Powstania Wielkopolskiego. 
Tym razem tematem przewodnim były wielkopolskie wątki z kampanii wrześniowej 1939 
roku. – Staramy się do edukacji młodzieży wprowadzać elementy innowacyjne. To nasz 
wielkopolski pomysł na promowanie historii – mówił podczas konferencji prasowej za-
powiadającej wydarzenie marszałek Marek Woźniak.                                                  ABO
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Koleje Wolności – lekcja historii na torach

Na rehabilitację
14 organizacji z Kaliskie-
go otrzyma ponad 1,1 mln 
zł dofinansowania na re-
habilitację zawodową 
i społeczną osób z niepeł-
nosprawnościami.

Umowy w tej sprawie pod-
pisała w połowie września 
w Kaliszu Marzena Wodziń-
ska z zarządu województwa.

Wsparcie odbywa się ze 
środków PFRON będących 
w dyspozycji samorządu wo-
jewództwa. W skali całego re-
gionu na ten cel przeznaczo-
no 4,5 mln zł.                     ABO

Stanął pomnik

23 września w Orzechowie 
uroczyście odsłonięto po-
mnik „Powstańcom Wiel-
kopolskim 1918-1919”.

Powstał on z inicjatywy dy-
rektora Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Orze-
chowie Rafała Zięty, dzięki 
pomocy finansowej samo-
rządu województwa, gminy 
Miłosław i powiatu wrzesiń-
skiego.

Na pomniku znajduje się 
rocznicowy logotyp, a ca-
łość wieńczy mosiężny odlew 
krzyża powstańczego. Obok 
umieszczono okolicznościo-
wą tablicę opisującą prze-
bieg powstania, zawierającą 
również nazwiska biorących 
w niej udział mieszkańców 
Orzechowa.                        ABO

Pomnik stoi przed miejscową 
szkołą podstawową.
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Strategia po konsultacjach
Kalisz, Leszno, Piła, Konin i Poznań – w tych miastach rozmawiano o kształcie 
strategii „Wielkopolska 2030”.

Jak włączyć w rynek 
pracy kobiety czy oso-
by z niepełnosprawnoś-

ciami oraz spowodować, że 
przedsiębiorczy Wielkopola-
nie w większym stopniu będą 
stawiać na innowacje w ob-
szarze B+R. To przykładowe 
kwestie, o których rozmawia-
no 18 września w Kaliszu, 
podczas pierwszego spotka-
nia konsultacyjnego strategii 
„Wielkopolska 2030”.

– Zarządowi województwa 
zależy na zrównoważonym 
rozwoju regionu. Aby tak się 
stało, musimy stworzyć stra-
tegię, która uwzględni naj-
ważniejsze postulaty zgła-
szane przez Wielkopolan. 
W Kaliszu rozpoczynamy 
swoiste „tournée” po pięciu 

wielkopolskich miastach. To 
zwrot w stronę mieszkańców, 
liderów lokalnych, ale i przy-
kład rzetelnego podejścia do 
planowania – podkreślała 
Marzena Wodzińska z za-
rządu województwa.

Pomysłów na rozwój Ka-
lisza i Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej zgłoszono mnó-
stwo. Samorządowcy postu-
lowali potrzebę przeznacze-
nia kolejnych pieniędzy z UE 
na rozwój dróg (ekspresowej 
S11, drogi krajowej nr 25 
Kalisz – Ostrów Wielkopol-
ski, trasy DK 12 z Kalisza 
do Sieradza oraz obwodnicy 
Kalisza). 

Sporo miejsca poświęcono 
kwestiom edukacji i społecz-
nym. Zwracał na nie uwagę 

prof. Wojciech Dziemianowicz 
z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, ekspert ds. strategii 
„Wielkopolska 2030”, który 
mówił: – Bez dobrej eduka-
cji nie uda się wykształcić 
młodych ludzi, którzy wy-
korzystując nowe technolo-
gie, będą potrafili w świecie 
cyfrowym konkurować na 
rynkach globalnych. Trze-
ba również wspierać osoby, 
które z różnych przyczyn lo-
sowych wykluczono z rynku 
pracy. W tej grupie są głów-
nie osoby z niepełnospraw-
nością i kobiety. To ogromny 
kapitał ludzki, który trzeba 
aktywizować zawodowo.

Z kolei 24 września w Lesz-
nie zwrócono uwagę na klu-
czowe wyzwania przyszłości: 

innowacyjną gospodarkę, kre-
atywne podejście do pracy, 
a także rozwijanie kapitału 
społecznego. Wiele mówiono 
też o drogach, kolei, rewitali-
zacji i inwestycjach w odna-
wialne źródła energii. 

– Dobra rozmowa, dużo 
głosów z sali, będących wy-
razem troski o przyszłość 
subregionu leszczyńskie-
go – podsumował spotka-
nie marszałek Marek Woź-
niak. – W gronie ekspertów 
jesteśmy zgodni, że kluczowe 
dla dobrego rozwoju Wielko-
polski jest śledzenie trendów 
i wyznaczanie celów strate-
gicznych. Zwróciłem uwagę, 
że wciąż za mało w debacie 
publicznej mówimy o inno-
wacyjności gospodarki. A to 

kluczowe wyzwanie przy-
szłości, w której główną rolę 
grać będą nowoczesne tech-
nologie, robotyzacja procesów 
produkcyjnych i kreatywne 
podejście do pracy.

– Pamiętajmy, że w 2020 
roku. na rynek pracy wcho-
dzi pierwsze pokolenie, które 
wyrosło w świecie cyfrowym 
i to ono będzie kształtować 
nowoczesną technologicznie 
gospodarkę cyfrową, dlatego 
stawiajmy na ludzi młodych, 
na ich startupy – mówił prof. 
Tomasz Kaczmarek z UAM 
w Poznaniu, ekspert ds. stra-
tegii „Wielkopolska 2030”. 

Kolejne konsultacje były 
zaplanowane na początku 
października w Pile, Koni-
nie i Poznaniu.                RAK

Z dziennikarzami w Kaliszu rozmawiali Marzena Wodzińska i Grzegorz 
Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.
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W konsultacjach strategii w Lesznie, które odbyły się 24 września, wziął 
udział marszałek Marek Woźniak.
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Wspólnie o Wspólnej Polityce Rolnej
12 września podczas tar-
gów w Rennes przedsta-
wiciele kilkunastu euro-
pejskich regionów, w tym 
Wielkopolski, podpisali 
„Manifest”, w którym ape-
lują o zachowanie uczci-
wej i zrównoważonej 
Wspólnej Polityki Rolnej.

Konferencja poświęcona 
Wspólnej Polityce Rolnej 
(WPR) oraz przeobrażeniom 
agroekologicznym i żywie-
niowym w regionach towa-
rzyszyła Targom Hodowców 
Zwierząt SPACE w Rennes. 
Wielkopolskę reprezentowali 
podczas tego wydarzenia wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski oraz członkowie sej-
mikowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

– Chcemy, by to regiony 
decydowały o tym, na co wy-
datkować środki w ramach 

II filaru WPR. Przy tym ko-
nieczne jest, by dbać o rów-
nomierny i zrównoważony 
rozwój. Mamy wieloletnie 
doświadczenie we wdraża-
niu Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wiemy, 

jakie są potrzeby wielkopol-
skiej wsi i nie zgadzamy się 
na model zarządzania środ-
kami wyłącznie na pozio-
mie centralnym – stwierdził 
Krzysztof Grabowski.

Przedstawiciele Koalicji 
AgriRegions podpisali „Ma-
nifest”, którego celem jest 

zabieganie o zachowanie sil-
nej Wspólnej Polityki Rol-
nej i wzmocnienie roli euro-
pejskich samorządów w jej 
wdrażaniu w latach 2021- 
-2027. Głównym przesłaniem 
tego dokumentu jest zapew-
nienie udziału władz woje-
wódzkich w rzeczywistym 
kształtowaniu krajowych 
planów strategicznych doty-
czących WPR.

Spotkanie podsumował 
Loïg Chesnais-Girard, prze-
wodniczący Rady Regional-
nej Bretanii. Przedstawił trzy 
postulaty: wzmocnienie Koa-
licji AgriRegions przez częst-
sze spotkania i dyskusje; 
utworzenie grup roboczych, 
by wypracować i promować 
konkretne rozwiązania na 
przyszłość oraz zacieśnienie 
więzi między przedstawicie-
lami koalicji.                    RAK

Przedstawiciele koalicji podpisali „Manifest” w obronie WPR.
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W dniach 16-17 września wicemarszałek Wojciech Janko-
wiak uczestniczył w 29. posiedzeniu Polsko-Niemieckiej 
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej 
i Przygranicznej, które odbywało się w siedzibie niemie-
ckiego kraju związkowego Berlin, w Czerwonym Ratuszu 
w stolicy Niemiec. Debatowano m.in. o sąsiedzkim part-
nerstwie miast: dotychczasowych doświadczeniach, po-
tencjale, wyzwaniach. Poruszono też kwestię współpracy 
w dziedzinie ochrony konsumentów i planowania prze-
strzennego, a także omówiono Program Rozwoju Odrzań-
skiej Drogi Wodnej. Podczas warsztatów strona niemiecka 
zaprezentowała nowoczesne rozwiązania stosowane przy 
budowie nowego Centrum Obsługi Zwiedzających Berliń-
ską Wyspę Muzeów.                                                   RAK
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Debata w Czerwonym Ratuszu

O współpracy 
z Chorwatami

W połowie września w Zie-
lonej Górze, z udziałem 
m.in. wicemarszałka Woj-
ciecha Jankowiaka, odby-
ło się VIII Forum Regio-
nów Polski i Chorwacji.

Spotkanie przedstawicieli 
polskich województw i chor-
wackich żupanii było oka-
zją do dyskusji i wymiany 
doświadczeń na temat po-
lityki spójności Unii Euro-
pejskiej na lata 2021-2027, 
cyfryzacji administracji pub-
licznej, innowacji oraz part-
nerstwa publiczno-prywat-
nego (PPP).

Wojciech Jankowiak wy-
stąpił jako prelegent w dys-
kusji panelowej o PPP i po-
dzielił się naszymi doświad-
czeniami z zastosowania 
tego typu formy finansowa-
nia inwestycji publicznych. 
Podczas debaty zgodnie 
podkreślano, że w przyszło-
ści, gdy pieniędzy unijnych 
będzie mniej, może się ona 
okazać bardzo dobrą alter-
natywą.

Wicemarszałek spotkał się 
także z Božo Galiciem, żupa-
nem żupanii vukovarsko-sri-
jemskiej, z którym rozmawiał 
o planach dalszej współpracy 
naszych regionów.         RAK

Wojciech Jankowiak i Božo 
Galić.
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W poszukiwaniu
kultury i środowiska

Portugalia, Niemcy, Da-
nia i Szwecja to miejsca, 
w których inspiracji do 
pracy szukali we wrześ-
niu sejmikowi radni.

Ostatnie trzy państwa zna-
lazły się na trasie wyjazdu 
studyjnego, w którym uczest-
niczyła grupa radnych oraz 
członek zarządu wojewódz-
twa Jacek Bogusławski. Od 
9 do 13 września samorzą-
dowcy zajmujący się tematy-
ką ochrony środowiska pod-
glądali najlepsze rozwiąza-
nia z zakresu odnawialnych 
źródeł energii oraz zrówno-
ważonego rozwoju. Odwiedzi-
li m.in. farmy wiatrowe i fo-
towoltaiczne, a także spalar-
nię odpadów z zielonym sto-
kiem narciarskim na dachu.

Z kolei radni z Komi-
sji Kultury wybrali się 
w dniach 23-27 września 
do Portugalii. Tu głównym 
celem było zapoznanie się 
z organizacją festiwalu Qu-
inzena de Dança de Almada 
– International Dance Festi-
val, w ramach którego Pol-
ski Teatra Tańca – instytu-
cja kultury Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
– na scenie Teatro Munici-
pal Joaquim Benite w Alma-
dzie koło Lizbony zaprezen-
tował spektakl „Żniwa”.

Także we wrześniu we 
Francji gościli radni z Komi-
sja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– szerzej o związanym z tym 
wyjazdem wydarzeniu pisze-
my poniżej.                        ABO

Radni z Komisji Kultury przed występem PTT w Teatro Muni-
cipal Joaquim Benite w Almadzie.
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W Kopenhadze samorządowcy zwiedzili spalarnię odpadów 
ze stokiem narciarskim na dachu.

Goście z Gruzji
Przedstawiciele regionu Imeretia przebywali 
przez tydzień w Wielkopolsce.

W dniach 26 wrześ-
nia – 2 października 
przebywała w Wiel-

kopolsce delegacja zaprzyjaź-
nionego gruzińskiego regio-
nu Imeretia, na czele z za-
stępcą gubernatora Iosebem 
Khakhaleishvilim. Towa-
rzyszyli mu m.in. przedsta-
wiciele władz miast Bagdati 
i Ckaltubo, mających nawią-
zać współpracę z Kościanem 
i Wyrzyskiem, a także klubu 
sportowego z Kutaisi zainte-
resowanego współpracą z po-
znańskimi rugbystami.

– Proszę przez te kilka dni 
pobytu czuć się jak u siebie 
w domu. Jesteście wśród 
przyjaciół – witał gości pod-
czas wrześniowej sesji sej-

miku jego przewodniczący 
Wiesław Szczepański. A to-
warzyszący w tym dniu sa-
morządowcom ambasador 
Gruzji w Polsce Ilia Dar-
chiashvili podkreślał z sej-
mikowej mównicy proeuro-
pejskie dążenia swojego kra-
ju i dziękował za współpra-
cę na poziomie regionalnym, 
która sprzyja zbliżeniu Gru-
zinów do struktur unijnych. 
W tym kontekście dyploma-
ta przypomniał też działa-
nia w ramach Partnerstwa 
Wschodniego.

Podczas pobytu w naszym 
regionie goście z Gruzji spot-
kali się m.in. z marszałkiem 
Markiem Woźniakiem  i in-
nymi członkami zarządu wo-

jewództwa, a także z sejmi-
kowymi radnymi, z władza-
mi Piły, Kościana, Wyrzy-
ska i Dolska, szefostwem 
Poznańskiego Klubu Rugby, 
zarządem Wielkopolskiego 
Funduszu Rozwoju. Wzięli 
też udział w wielkopolskich 
obchodach Światowego Dnia 
Turystyki, a także w targach 
Polagra i Smaki Regionów. 
Obserwując, jak w ramach 
tych ostatnich swoje specjały 
prezentują partnerskie regio-
ny Wielkopolski z Chorwacji 
i Mołdawii, Gruzini zadekla-
rowali, że w przyszłorocznej 
odsłonie tej imprezy zagości 
także stoisko z przysmakami 
charakterystycznymi dla re-
gionu Imeretia.                  ABO

Gruzini uczestniczyli też we wrześniowej sesji sejmiku. Na zdjęciu – wystąpienie ambasadora 
Gruzji w Polsce Ilii Darchiashviliego.
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Rośniemy mimo przeciwności
Z prezesem Portu Lotniczego Poznań-Ławica Mariuszem Wiatrowskim rozmawia Artur Boiński

– Co by pan wybrał, gdyby 
złota rybka oferowała speł-
nienie jednego z trzech ży-
czeń: wejście na Ławicę ko-
lejnego tradycyjnego prze-
woźnika typu KLM czy Bri-
tish Airways, przywrócenie 
bazy samolotów przez Wizz 
Air, zmianę na korzystniej-
sze orzecznictwa sądów 
w sprawie odszkodowań 
„za hałas”?

– Gdyby spełniło się ostat-
nie życzenie, dużo łatwiej 
byłoby samemu zadbać o po-
zostałe dwa. Środki wydane 
na odszkodowania – od 2014 
roku już 87 milionów złotych 
– można byłoby przeznaczyć 
na inne cele. Na przykład na 
tworzenie systemu wsparcia, 
zachęt, polityki upustowej, 
na działania marketingowe,  
które są niezwykle ważne dla 
zachęcenia linii lotniczych do 
startu nowych połączeń. Stąd 
też jako lotnisko nie rośnie-
my aż tak szybko, jak by to 
było możliwe bez tego obcią-
żenia.

– Przypomnijmy, o co cho-
dzi z tymi odszkodowaniami 
dla sąsiadów Ławicy.

– Na całym świecie lotni-
ska emitują ponadnormatyw-
ny hałas, a jeżeli w pobliżu 
mieszkają ludzie, istnieje ko-
nieczność ustanowienia stre-
fy ograniczonego użytkowa-
nia. U nas została ona utwo-
rzona w lutym 2012 roku, co 
było ściśle powiązane z inwe-
stycjami na Euro 2012. Był 
dwuletni czas na składanie 
roszczeń przez mieszkań-
ców strefy. My uznaliśmy je 
w części dotyczącej tak zwa-
nej poprawy klimatu aku-
stycznego. Co do pozosta-
łych, o których rozstrzygają 
sądy, to są odszkodowania, 
moim zdaniem, całkowicie 
nienależne, bo w 80 procen-
tach wypłacane ze względu 
na rzekomy spadek wartości 
nieruchomości. To jest spa-
dek wyłącznie na papierze, 
wynikający z opinii biegłych 
sądowych, którzy nie wyka-
zują tego na podstawie real-
nych cen z transakcji rynko-
wych, tylko według jakichś 
swoich metodologii, które są 
niezrozumiałe i z którymi 
my się głęboko nie zgadza-
my. Niestety, sądy zazwyczaj 
w pełni podzielają wskazania 
biegłych.

– 87 milionów lotnisko 
już na to wydało. Ile spraw 
czeka jeszcze na rozpa-
trzenie?

– Na tę kwotę składają się 
należności orzekane przez 
sądy, ustawowe odsetki oraz 
koszty sądowe, obsługi praw-
nej, ekspertyz. Zapadło już 
około tysiąca orzeczeń, po-
zostaje do rozparzenia nie-
mal drugie tyle spraw. Nie 

ma drugiego lotniska w Pol-
sce, które by tyle musiało 
płacić…

– Stąd niedawna decyzja 
samorządów województwa 
i miasta (współwłaścicie-
li portu lotniczego), by do-
kapitalizować spółkę kwo-
tą 47 milionów złotych?

– Właściciele dostrzegli, 
że rozwój lotniska w Pozna-
niu jest absolutnie koniecz-
ny. Rekordowy w skali Euro-
py wzrost liczby pasażerów 
w 2018 roku powoduje, że 
powoli istniejąca infrastruk-
tura zaczyna być niewystar-
czająca. Trzeba rozbudować 
centralną strefę kontroli bez-
pieczeństwa, by zwiększyć 
jej przepustowość, powięk-
szać strefę komercyjną (duty 
free, punkty gastronomiczne) 
i liczbę toalet,  zainwestować 
w system wykrywania mate-
riałów wybuchowych w baga-
żach rejestrowanych.

– Kiedy to się stanie?
– W naszym nowym pię-

cioletnim planie inwestycyj-
nym wszystkie te kwestie są 
zapisane i, co najważniejsze, 
mają wskazane źródła finan-
sowania. Jeżeli nie nastąpi 
jakieś gwałtowne tąpnięcie, 
które skutkowałoby spad-
kiem przychodów, te zamie-
rzenia od przyszłego roku za-
czniemy realizować.

– Przez lata zarząd Ławi-
cy, pytany o to przez dzien-
nikarzy, nie przyznawał 
wprost, że liczy, wzorem in-
nych lotnisk, na wsparcie 
właścicieli w postaci nakła-
dów „promocyjnych”, które 
pozwalają zwiększać liczbę 
połączeń tanich linii lotni-
czych, ale między wiersza-
mi można było wyczuć takie 
oczekiwania. W tym roku sa-
morządy województwa i mia-
sta podjęły decyzję o regu-
larnym przekazywaniu ta-
kich środków (ponad 26 mln 
zł przez cztery lata)…

– To jest oczywiście dla 
nas bardzo dobra wiado-
mość, zwłaszcza w sytua-

cji, gdy my, z przywołanych 
już powodów, mamy bardzo 
ograniczone własne środki 
na takie działania. Miasto 
i województwo wyasygno-
wały te pieniądze, bo są za-
interesowane przede wszyst-
kim wzrostem liczby pasaże-
rów przylatujących do nasze-
go regionu. To wiąże się ze 
zwiększaniem atrakcyjności 
naszego rynku, ale i samego 
lotniska.

– Chwalicie się, że jeste-
śmy trzecią siłą w kraju 
pod względem ruchu czar-
terowego. O ile więc tego-
roczny spadek liczby pa-
sażerów w segmencie low-
costowym (ze względu na 
likwidację bazy Wizz Air) 
można było przewidzieć, 
to spadek liczby pasaże-
rów samolotów czartero-
wych może dziwić.

– Często tłumaczę ludziom 
o niespokojnych głowach 

i dużych apetytach, że każ-
de gwałtowne „wystrzelenie” 
liczby pasażerów w danym 
roku musi się wiązać z póź-
niejszą korektą. Co do czarte-
rów wytłumaczenie jest pro-
ste. W roku 2018 touropera-
torzy przeprowadzili mocną 
kampanię marketingową 
i zwiększyli oferowanie z Po-
znania aż o 65 procent! To się 
nigdy wcześniej nie zdarzy-
ło. Udało im się sprzedać te 
miejsca, ale musieli stoczyć 
silną bitwę cenową. Stąd te-
goroczna korekta ich oferty.

– W segmencie lowco-
stów trwa stopniowe za-
sypywanie dziury spowo-
dowanej wspomnianym ru-
chem Wizz Air. Jakie nowoś-
ci przyniósł rok 2019?

– Wiosną rozpoczęły się loty 
do Rzymu, Sztokholmu, Zada-

ru, Cork, latem – do Kawali. 
We wrześniu Wizz Air uru-
chomił połączenia do Birming-
ham i Kutaisi. Od paździer-
nika linia Ryanair zaoferuje 
Budapeszt, Paryż Beauvais, 
Charków i Odessę. Zwłasz-
cza Charków, w połączeniu 
z wcześniejszymi lotami do 
Kijowa, znacząco poprawia 
dostępność kierunku ukraiń-
skiego, co ma znaczenie dla 
wielkopolskiego rynku pracy.

– Podczas ostatniej na-
szej rozmowy dla „Monito-
ra”, w 2013 roku, kiedy na-
stąpił duży spadek liczby 
pasażerów po Euro 2012 
i po upadku linii OLT, mar-
twił się pan, że w to miej-
sce nie wchodzą z szerszą 
ofertą LOT i Lufthansa. Dziś 
mamy odmienną sytuację.

– LOT wówczas dostał po-
moc publiczną obwarowaną 
ograniczeniem o 20 procent 
swojej siatki połączeń. I, nie 

wiedzieć czemu, wybrał Po-
znań jako pierwsze lotni-
sko do wprowadzenia cięć. 
W tym samym czasie utraci-
liśmy też cztery rotacje Luf-
thansy do Niemiec. Dziś sy-
tuacja jest zgoła inna. Mamy 
dobre połączenia do Mona-
chium i Frankfurtu. Także 
LOT dostrzegł potencjał Po-
znania. Obecne kierownictwo 
firmy daje temu wyraz, wpro-
wadzając dodatkową, szóstą 
już rotację dziennie na trasie 
do stolicy. Oczywiście, obie te 
linie realizują model bizneso-
wy oparty na dolotach z por-
tów regionalnych do swoich 
hubów (Warszawa, Frank-
furt, Monachium), gdzie na-
stępuje przesiadka i dalsza 
podróż w świat.

– We wspomnianym wy-
wiadzie mówił pan, że zakła-

dacie przepustowość lotni-
ska w roku 2034 na pozio-
mie 3,5 miliona pasażerów. 
Zważywszy, że w roku 2018 
było ich już prawie 2,5 milio-
na, nie trzeba zweryfikować 
tych liczb?

– Tu znów dotykamy deli-
katnych kwestii ograniczeń 
środowiskowych, związanych 
z hałasem. W porze nocnej 
możemy wykonywać jedynie 
12 operacji lotniczych (co już 
dzisiaj nas mocno hamuje 
zwłaszcza w ruchu czartero-
wym), a w dzień – 120 opera-
cji. Te 3,5 miliona dość szyb-
ko wypełnimy. A później, je-
żeli nie zmieni się nic w pra-
wie, wzrosty będą możliwe, 
ale już znacznie wolniejsze, 
związane z wprowadzeniem 
większych, być może cich-
szych samolotów. W obec-
nych uwarunkowaniach je-
stem sobie w stanie wyobra-
zić, że absolutne maksimum, 
jakie będzie mogło obsłużyć 
lotnisko w tej lokalizacji, to 
5 milionów pasażerów rocz-
nie.

– Jest pan prezesem Ła-
wicy już ponad 13 lat. Gdy-
by spojrzeć na komentarze 
na waszym profilu facebo-
okowym, dominują opinie 
krytycznie oceniające tem-
po rozwoju lotniska. A pan 
jest zadowolony ze swojej 
pracy, z miejsca, w którym 
znajduje się dziś port?

– W warunkach bardzo sil-
nej konkurencji i usytuowa-
nia Poznania pomiędzy duży-
mi i łatwo dostępnymi lotni-
skami – Berlinem i Warsza-
wą – oraz wobec czynników 
zewnętrznych, o których tu 
częściowo wspomnieliśmy, 
uważam, że optymalnie wy-
korzystujemy rynek, czego 
dowodem jest dynamika roz-
woju siatki połączeń i wzrost 
liczby pasażerów. Te fakty, 
jak sądzę, są podstawą do 
decyzji współwłaścicieli lot-
niska, którzy powierzyli mi 
to stanowisko już na czwartą 
kadencję. l
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 Maksimum, jakie będzie 
mogło obsłużyć lotnisko w tej 

lokalizacji, to 5 milionów pasażerów 
rocznie.

Liniami tradycyjnymi: 
Frankfurt, Kopenhaga, Lwów, 
Monachium, Warszawa

Liniami lowcostowymi: 
Alicante, Ateny, Barcelona 
Girona, Billund, Birmingham, 
Bristol, Budapeszt, Charków, 
Cork, Doncaster/Sheffield, 
Dublin, Edynburg, Eindho-
ven, Kavala, Kijów Boryspol, 
Kijów Żuliany, Korfu, Kutai-
si, Liverpool, Londyn Luton, 
Londyn Stansted, Malta, 
Mediolan Bergamo, Odessa, 
Oslo Torp, Paryż Beauvais, 
Rzym Ciampino, Sztokholm 
Skavsta, Tel Awiw, Zadar

Czarterami w sezonie 
wakacyjnym: 
Albania (Tirana), Buł-
garia (Burgas, Warna), 
Chorwacja (Dubrownik), 
Cypr (Pafos), Czarnogóra 
(Podgorica, Tivat), Egipt 
(Hurghada, Marsa Alam), 
Grecja (Chania, Heraklion, 
Kefalonia, Korfu, Kos, Ro-
dos, Saloniki, Zakynthos), 
Hiszpania (Barcelona, Fu-
erteventura, Girona, Gran 
Canaria, Ibiza, Lanzarote, 
Majorka, Malaga, Tene-
ryfa), Maroko (Agadir), 
Oman (Salalah), Portuga-
lia (Faro, Funchal), Tunezja 
(Djerba, Monastyr), Turcja 
(Antalya, Bodrum, Dala-
man, Izmir), Włochy (Ka-
labria, Sardynia, Sycylia), 
ZEA (Ras al-Chajma)

Uwaga: nie wszystkie połą-
czenia były oferowane przez 
cały rok.

Dokąd  
z Ławicy  
w 2019 roku?
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Szlak Piastowski to nasz sztandarowy produkt turystyczny. Dni Twierdzy Poznań co roku przyciągają wielu gości.

Jak przyciągnąć do Wiel-
kopolski turystów, sko-
ro nie mamy tutaj ani 

morza, ani gór? Naszym 
atutem jest urozmaicony 
krajobraz, wiele ciekawych 
miejsc do uprawiania aktyw-
nego wypoczynku oraz dyna-
miczny rozwój tzw. turysty-
ki weekendowej i rodzinnej. 

– Zmienia się nasze po-
strzeganie turystyki. Coraz 
więcej osób chce wypoczy-
wać nie tylko w górach czy 
nad morzem, ale też na szla-
kach krajoznawczych i kul-
turowych w innych częściach 
kraju – zauważa szef Wiel-
kopolskiej Organizacji Tu-
rystycznej i jednocześnie dy-
rektor Departamentu Spor-
tu i Turystyki w UMWW To-
masz Wiktor.

Coraz częściej dostrzega 
się też, że turystyka to waż-
na gałąź gospodarki i szan-
sa na rozwój dla wielu sub-
regionów. O tym i wielu in-
nych podobnych aspektach 
dyskutowano 27 września 
w Pile podczas wielkopol-
skich obchodów Światowego 
Dnia Turystyki. To coroczne 
święto osób związanych z tą 
branżą zawodowo (w samo-
rządach lub firmach), nauko-
wo lub społecznie (w stowa-
rzyszeniach, klubach).

Atrakcje za rogiem

Wielkopolskie lasy i jeziora 
należą do najpiękniejszych 
w kraju. Magnesem dla go-
ści są liczne parki krajobra-
zowe, ścieżki do wędrówek 
oraz jazdy na rowerze, a tak-
że wiele urokliwych, zabyt-
kowych dworów, pałaców 
i parków rozrzuconych po 
całym regionie. To właśnie 
tam jedni szukają wrażeń, 

a drudzy chwili wytchnienia 
od zgiełku.

U nas turyści mogą też 
odwiedzić miejsca związane 
z dziedzictwem kulturowym 
kraju. Mamy bogate dzie-
dzictwo kultury materialnej 
w postaci zabytków architek-
tury sakralnej i świeckiej. 
Przecież to tutaj, w Pozna-
niu, Gnieźnie i na Lednicy 
rodziła się polska państwo-
wość.

– Trud wielu samorządow-
ców, przedsiębiorców i spo-
łeczników sprawia, że Wiel-
kopolska pięknieje, przy-
ciągając turystów zarówno 
z kraju, jak i z zagranicy – 
zauważył, witając uczestni-
ków pilskiego spotkania, Ja-
cek Bogusławski z zarządu 
województwa.

– Turystyka to nie tylko 
goście z daleka, ale też nasi 
mieszkańcy, którzy podró-
żując z miasta do miasta, 
dostrzegają tuż za rogiem 

zabytkowy kościół, cieka-
we miejsce, niezwykłą prze-
strzeń – mówił prezydent 
Piły Piotr Głowski. – Tury-
styka to też coraz większy bi-
znes, gałąź gospodarki, którą 
warto rozwijać.

– Sektor turystyczny gene-
ruje 6 proc. PKB, w tej bran-
ży pracują dziesiątki tysię-
cy osób. Samorządy potrafią 
ją promować, gorzej robią to 
władze centralne – stwierdził 
z kolei poseł Jakub Rutnicki.

Spotkanie w Pile było oka-
zją do przybliżenia gościom 
walorów krajoznawczych 
północnej Wielkopolski, 
zwłaszcza szlaków rowero-
wych. Piotr Głowski podkre-
ślił, że zarówno w Pile, jak 
i w całym subregionie, przy-
bywa ścieżek i infrastruktu-
ry rowerowej, a Jan Balce-
rzak, wiceprezes zarządu 
oddziału PTTK w Pile i or-
ganizator „Sobót na dwóch 
kółkach”, zaprezentował 

największe okoliczne atrak-
cje dla cyklistów.

Gwarancja jakości

W naszym regionie odby-
wa się mnóstwo większych 
i mniejszych wydarzeń, które 
przyciągają miłośników kul-
tury i turystów. Mieszkańcy 
Wielkopolski oraz przyjeż-
dżający do nas goście chęt-
nie uczestniczą m.in. w im-
prezach folklorystycznych 
i rekonstrukcjach wydarzeń 
historycznych. Odbywają się 
one nie tylko w Poznaniu, ale 
także w wielu mniejszych 
miejscowościach regionu. 
Wiele z nich ma charakter 
unikatowy, nie tylko w ska-
li kraju.

Jest jeszcze inna grupa tu-
rystów, która szuka atrakcji 
opartych na technologicznych 
nowinkach: grach on-line, 
multimediach, innowacjach, 
wirtualnej rzeczywistości. 

To właśnie tego typu miej-
sca i projekty mogą walczyć 
o certyfikat „Najlepszego 
produktu turystycznego” 
Polskiej Organizacji Tury-
stycznej.

To nagroda dla wyjątko-
wych atrakcji turystycznych 
w Polsce. Nadawana jest 
tylko nowatorskim i przy-
jaznym turystom miejscom, 
obiektom, imprezom oraz 
przedsięwzięciom realizo-
wanym na poziomie regio-
nalnym i lokalnym. Stanowi 
gwarancję wysokiej jakości 
produktów i usług: kultural-
nych, rozrywkowych, a także 
rekreacyjno-przygodowych.

– Certyfikaty przyznawane 
są w drodze konkursu, który 
pierwszy raz zorganizowano 
w 2003 r. Zwycięzców wska-
zuje kapituła, w skład któ-
rej wchodzą eksperci i prak-
tycy z polskiej branży tury-
stycznej. Przy ocenie kandy-
datur brane są pod uwagę 

m.in. dostępność dla turysty 
czy wykorzystanie nowoczes-
nych technologii i innowacji 
w rozwoju produktów. Do-
tychczas nagrodzono i wy-
różniono 240 z nich – wyjaś-
nia Tomasz Wiktor.

– Oprócz atrakcyjności da-
nego produktu oceniamy też 
jego komercjalizację, wpływ 
na rozwój społeczno-gospo-
darczy regionu, pewną wizję 
przyszłości – dodaje przewod-
niczący regionalnej kapituły 
konkursu prof. Piotr Zmyślo-
ny z Katedry Turystyki Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu.

Konkurs składa się 
z dwóch etapów: regionalne-
go (za jego koordynację w na-
szym regionie odpowiedzial-
na jest Wielkopolska Orga-
nizacja Turystyczna) i kra-
jowego. Zgłoszenia wypełnia 
się przez specjalną aplikację 
konkursową. W tym roku 
w Wielkopolsce zgłoszono 24 
obiekty, szlaki, wydarzenia.

Kogo doceniła kapituła?

Pięć wyróżnień

Podczas pilskiej gali naj-
pierw wręczono pięć wyróż-
nień. Poznań Ice Festival 
– Festiwal Rzeźby Lodowej 
nagrodzono „za innowacyjne 
połączenie artystycznej for-
my lodowej, gorących emo-
cji sportowych i bożonaro-
dzeniowej aury w ramach 
imprezy o międzynarodowej 
renomie”. Laboratorium Wy-
obraźni Poznańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
doceniono „za udowodnie-
nie, że nauki ścisłe połączone 
z interaktywną formą, mogą 
być fantastyczną propozy-
cją spędzenia wolnego czasu 
i wydłużenia pobytu w Wiel-
kopolsce”.

Wyróżnienie dla Zabytko-
wej Wieży Ciśnień w Kościa-

Szlakiem Piastów, twierdzy                    oraz polskiego rocka
27 września w Pile poznaliśmy tegorocznych laureatów wielkopolskiego etapu konkursu na „Najlepszy                  produkt turystyczny – certyfikat POT”. Kapituła doceniła najbardziej atrakcyjne,  
nowatorskie oraz przyjazne dla gości miejsca i obiekty.

Piotr Ratajczak

Trakt Królewski w Gnieźnie otrzymał nominację do Certyfikatu Specjalnego POT.
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Spichlerz Rocka stał się wizytówką Jarocina. Centrum w Mniszkach oferuje wiele atrakcji.

nie przyznano „za unikatową 
adaptację przestrzeni, która 
służy aktywności fizycznej, 
zachęca do relaksu i nama-
wia do wzniesienia wzro-
ku (i myśli) ku gwiazdom”. 
Centrum Edukacji i Rozryw-
ki Park Makiet Mikroskala 
nagrodzono „za stworzenie 
nowego miejsca na mapie 
rodzinnych podróży po Wiel-
kopolsce, w którym wszyscy 
odwiedzający, niezależnie od 
wieku, są szczęśliwymi dzieć-
mi”. Z kolei Noc Kupały na 
Lednicy – „za udowodnienie, 
że pięćdziesięcioletnie wyda-
rzenie oparte na lokalnych 
zwyczajach i kulturze ludo-
wej, może być młode duchem, 
zaskakiwać niecodziennymi 
rozwiązaniami i być stale 
otwarte na nowe grupy od-
biorców”.

Jakie jeszcze produkty 
zdobyły uznanie ekspertów? 

Nominacje do etapu ogól-
nopolskiego w kategorii Cer-
tyfikat POT otrzymały: Cen-
trum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej w Mniszkach, 
Spichlerz Polskiego Rocka 
w Jarocinie oraz Dni Twier-

dzy Poznań. Z kolei o najbar-
dziej prestiżowy, Złoty Cer-
tyfikat, powalczy na arenie 
ogólnopolskiej Szlak Pia-
stowski. 

Nominację do Certyfi-
katu Internautów uzyskał 
Spichlerz Polskiego Rocka 
w Jarocinie, a Certyfika-
tu Specjalnego (dla produk-
tów istniejących krócej niż 
dwa lata) – Trakt Królewski 
w Gnieźnie.

Powalczą w Warszawie

Dni Twierdzy Poznań to do-
roczne święto miłośników hi-
storii i militariów. Podczas 
niego prezentowane są po-
znańskie umocnienia i for-
tyfikacje od średniowiecza, 
przez unikatową, XIX-wiecz-
ną Twierdzę Poznań, po 
obiekty związane z obiema 
wojnami światowymi, a tak-
że „zimną wojną”. 

W programie wydarzenia 
znajduje się około 30 miejsc 
i atrakcji, oferujących zwie-
dzanie, rekonstrukcje i ak-
tywności rodzinne. Przede 
wszystkim prezentowane są 

obiekty bezpieczne, przygo-
towane do obsługi ruchu tu-
rystycznego. Niektóre prowa-
dzą działalność na co dzień 
(np. muzea), inne są udo-
stępniane w wybranych ter-
minach przez organizacje 
zrzeszające miłośników for-
tyfikacji.

Spichlerz Polskiego Ro-
cka w Jarocinie zdobył dwie 
nominacje: powalczy w gło-
sowaniu internautów oraz 
o Certyfikat POT. Spichlerz 
jest utożsamiany z festiwa-
lem w Jarocinie, który przez 
wiele lat nie posiadał miej-
sca, gdzie turyści mogliby 
zapoznać się z historią le-
gendarnej imprezy, mają-
cej ogromy wpływ na rozwój 
polskiej muzyki rockowej. 
Spichlerz tę lukę wypełnił, 
stając się magnesem przy-
ciągającym do Jarocina fa-
nów cięższych brzmień przez 
cały rok.

Trzonem instytucji jest 
nowoczesna, multimedial-
na wystawa, dzięki której 
zwiedzający mogą zapoznać 
się z historią szeroko pojmo-
wanej muzyki rockowej oraz 

obejrzeć bogatą dokumenta-
cję fotograficzną, wykonaną 
podczas kolejnych edycji fe-
stiwalu. Na ekspozycji do-
stępne są także oryginalne 
nagrania muzyczne i filmo-
we z koncertów oraz filmy do-
kumentalne pokazujące feno-
men Jarocina.

Trzecim produktem, któ-
ry reprezentuje Wielkopol-
skę w Warszawie, jest Cen-
trum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej w Mniszkach. 
To obiekt, w którym, w od-
nowionych, zabytkowych 
budynkach pofolwarcznych, 
można poznać warsztaty gi-
nących zawodów. Jak? Po-
przez wędrówkę w przeszłość 
– zajrzeć do kuźni, warsztatu 
bednarza, pszczelarza, szew-
ca, rybaka, praczki, składu 
kolonialnego, dawnej szko-
ły, starego kina, na pocztę, 
do krawca, fryzjera, zegar-
mistrza, fotografa, drukar-
ni, wikliniarza, garncarza.

Co najważniejsze, w każ-
dym z tych miejsc można do-
tknąć prawdziwych narzę-
dzi, popukać młotkiem, po-
kręcić, założyć kowalski far-

tuch, zajrzeć do ula, napisać 
coś atramentem… Niezwy-
kłą atrakcją jest możliwość 
samodzielnego wykonywania 
wiklinowych wózków, glinia-
nych wazoników i świec z wo-
sku pszczelego, które można 
zabrać do domu.

Szlak po złoto?

Złoty Certyfikat POT to przy-
znawana od 2008 roku spe-
cjalna nagroda, stworzona 
dla już certyfikowanych pro-
duktów turystycznych, któ-
re rozwijają się w wyjątkowy 
sposób. Do tej pory to wyróż-
nienie nie trafiło do żadne-
go z czternastu wielkopol-
skich projektów (ich lista 
na stronie 11). W tym roku 
taką szansę, decyzją wielko-
polskiej kapituły, otrzymał 
Szlak Piastowski.

To najstarszy szlak tury-
styki kulturowej w Polsce, 
a jego przebieg łączy najważ-
niejsze obiekty i zabytki na-
szej historii, związanej z po-
czątkami państwa polskiego. 
Szlak Piastowski, wytyczony 
w Wielkopolsce, na Pałukach 

i Kujawach, został na prze-
strzeni ostatnich kilku lat 
zmodernizowany i uatrak-
cyjniony. Można go przemie-
rzać z północy na południe 
(Wągrowiec – Kalisz) lub ze 
wschodu na zachód (Kowal – 
Lubiń). Łącznie to około 630 
km tras i ponad 60 obiektów 
świeckich i sakralnych.

Dla turystów przygoto-
wano wiele atrakcji: multi-
medialne wystawy, interak-
tywne makiety, gry familijne 
i miejskie, zwiedzanie tema-
tyczne, plenerowe prezenta-
cje starych rzemiosł i ręko-
dzieła, rekonstrukcje osad 
średniowiecznych i insceni-
zacje dawnego życia w gro-
dach, widowiska przedsta-
wiające wydarzenia histo-
ryczne (np. słynne bitwy, 
pokazy rycerskie, turnieje 
i zabawy). 

Z kolei Trakt Królewski 
w Gnieźnie powalczy o Cer-
tyfikat Specjalny POT. Nowy 
szlak tworzą: posągi pięciu 
pierwszych królów Polski, 
postaci z dwóch piastowskich 
legend, cztery edukacyjne 
makiety, osiem tablic infor-
macyjnych i trzy interaktyw-
ne infokioski. Trakt prowa-
dzi poprzez najciekawsze za-
bytki i miejsca Gniezna (np. 
katedrę), ale zachęca też do 
odwiedzenia innych miejsc, 
np. kościołów pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Wawrzyńca, 
parku miejskiego, dawnych 
koszar pruskich czy secesyj-
nych kamienic w centrum 
miasta.

***
Zwycięzcy ogólnopolskie-

go finału konkursu oprócz 
certyfikatów POT zyskują 
też bezpłatną promocję, któ-
ra z pewnością pozwoli do-
trzeć do większego grona go-
ści. Czas pokaże, czy tego za-
szczytu dostąpią w tym roku 
projekty z Wielkopolski. l

Szlakiem Piastów, twierdzy                    oraz polskiego rocka
27 września w Pile poznaliśmy tegorocznych laureatów wielkopolskiego etapu konkursu na „Najlepszy                  produkt turystyczny – certyfikat POT”. Kapituła doceniła najbardziej atrakcyjne,  
nowatorskie oraz przyjazne dla gości miejsca i obiekty.

Laureaci odebrali nominacje do certyfikatów POT 27 września w Pile.
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Jacek Bogusławski, członek zarządu 
województwa wielkopolskiego:

– Tegorocznemu Światowemu Dniowi Turystyki, 
którego oficjalne obchody odbyły się w New 
Delhi (Indie), przyświeca hasło: „Turystyka 
i praca: lepsza przyszłość dla wszystkich”. Wy-

bór motywu przewodniego podkreśla rolę turystyki jako gałęzi 
światowej gospodarki, kreującej miejsca pracy i wzmacniającej 
potencjał ekonomiczny miast. W wielu regionach na świecie 
zatrudnienie w sektorze turystycznym daje kobietom, młodym 
ludziom oraz mieszkańcom terenów wiejskich stałe źródło 
dochodów. Zdajemy sobie sprawę z prawdziwego potencjału 
turystyki, zarówno jako generatora miejsc pracy, jak i czynnika 
zrównoważonego rozwoju. Kluczem są tu możliwości podjęcia 
godnej pracy oraz rozwoju umiejętności zawodowych. Samo-
rządy, organizacje turystyczne i przedsiębiorcy z branży powinni 
coraz mocniej współpracować ze sobą, by zarządzać turystyką 
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, by zagwarantować 
jak najlepsze wykorzystanie jej ogromnego potencjału.

n Wielkopolski System Szlaków Rowerowych – 2004 r.
n  Interaktywne upowszechnianie i poznawanie zbiorów – 

Muzeum w Szreniawie – 2004 r.
n Jaszkowo – Centrum Hipiki – 2005 r.
n Międzynarodowy Festiwal Teatralny „MALTA” – 2006 r.
n Parowozownia Wolsztyn – 2006 r.
n Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna – 2009 r.
n  OLANDIA – Centrum Konferencyjne i Skansen Olenderski 

– 2011 r. 
n Centrum Sztuki i Biznesu „Stary Browar” – 2011 r.
n Szlak Piastowski – 2012 r.
n Turystyka kolejowa TurKol – 2013 r.
n „Wybierz Kalisz na weekend” – 2013 r.
n Brama Poznania ICHOT – 2014 r.
n Wielka Pętla Wielkopolski – 2015 r.
n Muzeum Pałac w Rogalinie – 2018 r.

Produkty z Wielkopolski, które 
otrzymały certyfikat POT:
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co za historia

Komisja Boni Ordinis w Poznaniu
Jakie porządki wprowadził w XVIII-wiecznym mieście zespół powołany przez  
króla Stanisława Augusta?

Osiemnastowieczny Po-
znań niewiele przypo-
minał kwitnące mia-

sto ze słynnego sztychu 
Brauna i Hogenberga z lat 
1617-1618. 

Do połowy lat pięćdzie-
siątych XVII wieku Rzecz-
pospolita prowadziła wojny 
głównie na wschodnich ru-
bieżach, dlatego też związa-
ne z nimi dramaty omijały 
Wielkopolskę. Ale z chwilą 
wkroczenia do regionu kor-
pusu szwedzkiego feldmar-
szałka Arvida Wittenberga 
w lipcu 1655 roku ostatecz-
nie skończył się okres pro-
sperity. Szwedzi w czasie 
„potopu” dokonali w Polsce 
zniszczeń relatywnie porów-
nywalnych do tych, których 
doświadczyliśmy podczas II 
wojny światowej. W Pozna-
niu spustoszeń dokonywali 
Szwedzi (w czasie „potopu” 
i podczas wojny północnej 
na początku XVIII wieku), 
Brandenburczycy, Rosjanie 
i konfederaci tarnogrodzcy. 
Polskie wojska też Poznania 
nie oszczędzały. Zdarzały się 
również klęski żywiołowe, 
jak huragany i powodzie, 
czy epidemie.

Komisje na ratunek

W rezultacie w epokę stani-
sławowską miasto wkracza-
ło zrujnowane, biedne, ze 
zniszczonymi przedmieścia-
mi i otaczającymi go wsiami. 
Wiele placów było pustych, 
a w sprawozdaniu z listo-
pada 1756 roku stwierdzo-
no „Ratusz i kamienice walą 
się, bruki zniszczone, mosty 
i bramy zaniedbane. Wszę-
dzie brud”.

Rzeczpospolita, nękana ko-
lejnymi wojnami i wstrząsa-
mi wewnętrznymi, nie pod-
niosła się aż do okresu roz-
biorów – choć kilkakrotnie 
podejmowano próby napra-
wy sytuacji i uratowania kra-
ju. Jedną z nich była decyzja 
sejmu konwokacyjnego (czy-

li przygotowującego elekcję) 
z 1764 roku o podjęciu prac 
nad podniesieniem z upadku 
miast królewskich i uporząd-
kowaniu w nich spraw ustro-
jowych. Ukierunkowanie tego 
działania leżało w gestii Ko-
misji Dobrego Porządku (Boni 
Ordinis). Te instytucje w te-
renie miały sporządzić re-
jestr aktualnego stanu dane-
go miasta, a następnie opra-
cować wykaz przedsięwzięć, 
które należało podjąć dla po-
prawy sytuacji. Król Stani-
sław August pierwszą taką 
komisję powołał 1 czerwca 
1765 roku dla Starej i Nowej 
Warszawy.

Osiem godzin obrad

Poznańska Komisja Dobre-
go Porządku została powoła-
na reskryptem królewskim 
23 listopada 1778 roku. Ze-
spół ten pracował od listo-
pada 1779 do końca sierp-
nia 1780 roku, a następnie, 
po czterech latach przerwy, 
od połowy sierpnia 1784 roku 
i nieformalnie zakończył pra-
cę po wydaniu kilku nowych 
zarządzeń. 

Obradowano w ratuszu, 
w ustalonych godzinach 
(8.00-12.00 i 14.00-18.00), 
według ściśle opracowanego 
regulaminu. W skład zespołu 
wchodziło 11 członków wywo-
dzących się ze szlachty, ale 
o wyraźnie reformatorskich 
zapatrywaniach. Przewodni-
czącym z urzędu był ówczes-
ny generał, czyli starosta ge-
neralny Wielkopolski, Kazi-
mierz Raczyński. Magnat 
ten, prezentujący nieciekawą 
postawę patriotyczną, w cza-
sie insurekcji kościuszkow-
skiej uniknął zasłużonego 
stryczka, lecz dla Poznania 
położył ogromne zasługi. Na-
leży też podkreślić, że choć 
członkowie komisji dyspono-
wali ustalonym przez króla 
funduszem, nie pobierali za 
swą pracę żadnego wynagro-
dzenia.

Dach bez słomy

Rozpoczęto od zinwentaryzo-
wania miasta. W wykazie uję-
to domy, warsztaty, 57, jak 
byśmy dziś powiedzieli, gma-
chów publicznych, 8 klaszto-
rów, 9 kościołów, zbór ewan-
gelicki i synagogę, a także 
bramy miejskie i 30 baszt. 
Wykazem nie objęto budyn-
ków publicznych znajdują-
cych się poza obrębem mu-
rów miejskich. W zestawie 
ujętym w projekcie naprawy 
stanu miasta uwzględnio-
no obowiązkową zabudowę 
pustych placów, a nowo po-
wstałe zakłady przemysłowe 
na trzy lata zostały zwolnio-
ne z podatków. Ze względu na 
koszty ustalono, że odtąd obo-
wiązkowe będzie przeprowa-
dzenie remontu jednego bu-
dynku o charakterze publicz-
nym rocznie. 

Wiele miejsca i czasu po-
święcono względom ochro-
ny przeciwpożarowej. Este-
tyka, a przede wszystkim 
względy bezpieczeństwa na-
kazały rozbiórkę drewnia-
nych szop i bud znajdują-
cych się przy rynku. Wpro-
wadzono bezwzględny za-
kaz krycia domów dachami 
ze słomy, nakazano regu-
larne czyszczenie kominów 
i zaczęto wprowadzać pioru-
nochrony – pierwszy był na 
wieży ratusza. Zabronione 
było poruszanie się po mie-
ście z zapalonymi pochod-
niami i z żarzącymi się faj-
kami, wprowadzono też za-
kaz gromadzenia materiałów 
łatwopalnych i wybuchowych 
poza wyznaczonymi miejsca-
mi. W razie pożaru do udzia-
łu w akcji gaśniczej obowią-
zany był każdy rzemieślnik 
zrzeszony w cechu.

Nie lać pomyj z okna

Była już mowa o wszechobec-
nym brudzie w ówczesnym 
Poznaniu. Nie było w tym 
nic nadzwyczajnego. Miasta 
na całym świecie, w Europie 
i w Polsce, oględnie mówiąc, 
nie pachniały, ale dopiero od 
niedawna zaczęto zauważać 
związek między higieną i tra-
piącymi miasta chorobami. Po-
stanowienia Komisji Dobrego 
Porządku nakazywały właś-
cicielom posesji dwukrotnie 
w tygodniu czyścić rynszto-
ki i zamiatać ulice. Dotych-
czas miasto było sprzątane 
przez chłopów, którzy zabie-
rali śmieci po udanym handlu. 
Teraz nakazywano sprzątanie 
wszelkich pozostałości, słomy 
itd., które handlujący pozosta-
wili po sobie. Śmieci były skła-
dowane i raz w tygodniu wy-
wożone. Zabronione było też 
wylewanie wody i nieczystości 
przez okno, nagminnie dotąd 
praktykowane. Zatroszczono 
się o czystość kramów i sprze-
dawanych towarów. 

Uporządkowano ruch na 
Warcie i nakazano odbudowę 
mostu Wielkiego, czyli obec-
nego mostu św. Rocha. Osob-
ne, obszerne miejsce poświę-
cono pracy lekarzy i apteka-
rzy w mieście. 

Nie wszystkie braki i niedo-
ciągnięcia udało się zlikwido-
wać, dlatego też wkraczający 
w styczniu 1793 roku do Po-
znania oficerowie pruscy mie-
li bardzo niepochlebne zda-
nie o stanie czystości miasta. 
Zrobiono jednak bardzo wie-
le, stolica Wielkopolski powo-
li zaczęła wracać do w miarę 
schludnego wyglądu, a puste 
parcele w ogromnej większo-
ści zabudowano. Skodyfiko-
wano funkcjonowanie mia-
sta, a w 1781 roku postano-
wienia komisji ujęto w publi-
kacji „Treść ustaw dla Miasta 
J. K. Mci przez Kommissyą 
J. K. Mci Dobrego Porządku 
województwa poznańskiego 
w roku 1780 uchwalonych”.

Wieża i odwach

Działalność Komisji Dobrego 
Porządku zapisała się w syl-
wetce miasta. W latach 1781-
-1784 przeprowadzono grun-
towny remont ratusza. W tym 
czasie rozważano zmianę for-
my jego wieży – dotąd zbyt 
wysokiej, niepodpartej od 
strony północnej (dla uzy-
skania odpowiedniego wra-
żenia na gościu przemierza-
jącym Poznański Szlak Kró-
lewski), zatem często prze-
wracającej się w stronę ulicy 
Wronieckiej. Stwierdzono, że 
wieża nie powinna być tak 
wysoka jak dotychczas. Po-
stawiono więc nową, z klasy-
cystycznym hełmem, według 
projektu Bonawentury Sola-
riego, wykonaną przez Anto-
niego Hoehne. Dzień 19 lip-
ca 1783 roku był szczególnie 
uroczysty: na szczycie wieży 
umieszczono charakterystycz-
nego orła, będącego odtąd jed-
nym z symboli miasta. 

U wylotu ulicy Francisz-
kańskiej w latach 1783-1787 
postawiono na Rynku budy-
nek odwachu, według pro-
jektu Jana Christiana Kam-
setzera. Była to wartownia 
straży miejskiej, a potem po-
licji, nieprzypadkowo umiesz-
czona dokładnie na wprost 
ulicy prowadzącej ku sie-
dzibie starosty generalnego 
Wielkopolski. W ten sposób 
Kazimierz Raczyński mógł na 
bieżąco sprawdzać sprawność 
podkomendnych.

Miasto było wdzięczne swe-
mu monarsze. Zatem wyko-
rzystano talent Augustyna 
Schöpsa, twórcy fontanny 
Prozerpiny u wejścia do ra-
tusza. W 1791 roku, dla upa-
miętnienia zasług monar-
chy dla miasta i uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, zlecono 
artyście wykonanie posągu 
króla Stanisława Poniatow-
skiego do Izby Sądowej ratu-
sza. Król, zgodnie z ówczesną 
manierą, przedstawiony jest 
w ubiorze naczelnego dowód-
cy (dodajmy, że wbrew rozpo-
wszechnionym sądom podłuż-
ny przedmiot, który trzyma 
w ręku, to nie tekst konsty-
tucji, lecz regiment – buława 
naczelnego wodza). Jest to je-
dyny zachowany dziś w Pol-
sce posąg ostatniego króla 
Polski epoki przedrozbioro-
wej. Na ścianie frontowej ra-
tusza, pod zegarem, do dziś 
lśni złota cyfra królewska: 
SAR – Stanislaus Augustus 
Rex. A w holu drugiego pię-
tra byłego Zamku Cesarskie-
go przy ul. św. Marcin jedna 
z ozdobnych płycizn upamięta 
działalność Komisji Dobrego 
Porządku w Poznaniu.

Marek Rezler

16 września w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość wrę-
czenia dr. Markowi Rezlerowi odznaczenia Zasłużony dla Miasta Poznania. To 
samorządowy laur przyznawany przez Radę Miasta Poznania. Wyróżnienie prze-
kazali laureatowi przewodniczący rady Grzegorz Ganowicz i zastępca prezydenta 
Bartosz Guss. Dr Marek Rezler jest badaczem dziejów Poznania i Wielkopolski, 
autorem kilkudziesięciu książek – współtworzył m.in. wydaną przez samorząd 
województwa „Encyklopedię Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Od wielu 
lat jest autorem tekstów pojawiających się na naszych łamach w ramach lubianej 
przez czytelników rubryki „co za historia”. Urodzony w Gorzowie Wielkopolskim, 
tak mówił w grudniu 2018 r. w rozmowie z „Monitorem”: – Ponieważ Wielkopolanie 
nie potrafią się reklamować, tę robotę za nich muszą odwalać takie „przybłędy” 
jak ja, który, jeżeli chodzi o pochodzenie, z Wielkopolską nie mam nic wspólnego. 
I choć mieszkam tu już od 1966 roku, patrzę na ten region jak na wielkie teatrum, 
z dystansem. Jest mi tu dobrze, nie narzekam, ale – przepraszam – diabli mnie 
biorą, gdy widzę, jak wy się nie umiecie reklamować i w miejsce poszerzania 
wiedzy o swych wielkich zasługach, tworzycie nonsensowne mity!                     ABOFO
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Dr Marek Rezler – Zasłużony dla Miasta Poznania

Miasto, wdzięczne swemu monarsze, postawiło mu w 1791 
roku pomnik, który stoi w ratuszu do dziś. 
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Kto jest kim u marszałka
Jak po ostatnich zmianach prezentuje się struktura samorządowej administracji regionu?

Czy marszałek lub jego 
zastępcy mogliby nam 
zaprezentować nowych 

dyrektorów w urzędzie? – do-
pytywali radni podczas wrześ-
niowej sesji sejmiku. Ich ży-
czeniu stało się zadość. Posta-
nowiliśmy i my przypomnieć 
na naszych łamach struktu-
rę Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopol-
skiego. Kto za co odpowiada 
i komu podlega obecnie w sa-
morządowej administracji? 

Po raz ostatni naszą in-
fografikę prezentowaliśmy 
krótko po ubiegłorocznych 
wyborach samorządowych, 
gdy członkowie zarządu wo-
jewództwa podzielili między 
siebie odpowiedzialność za 
poszczególne obszary. Jakie 
zmiany dyrektorskie zaszły 
od tego czasu?

Jak pisaliśmy już na na-
szych łamach, w lipcu w fo-
telu dyrektora Departamen-
tu Zdrowia UMWW zasiadł 
Zbigniew Terek. Konkurs na 
to stanowisko ogłoszono po 
tym, jak dotychczasowa sze-
fowa departamentu Marlena 
Sierszchulska została preze-
sem zajmującej się budową 
szpitala dziecięcego samorzą-
dowej spółki Szpitale Wielko-
polski. Z kolei od 2 września 
nowym geodetą województwa 
jest Hanna Mierzwiak, któ-
ra na stanowisku dyrektora 
Biura Geodety Województwa 
zastąpiła Piotra Liberskiego. 
Najnowsza zmiana nastąpiła 
na dyrektorskim stanowisku 
w Departamencie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W miejsce 
odchodzącego na emerytu-
rę Marka Beera 27 września 

funkcję tę objęła Monika Pa-
czyńska, wcześniej pracują-
ca na stanowisku kierownika 
w tym departamencie.

Przypomnijmy, że siedziba 
samorządowej administra-

cji województwa mieści się 
w charakterystycznym bu-
dynku u zbiegu al. Niepod-
ległości oraz ulic św. Barba-
ry i Kulasa w Poznaniu. Przy 
al. Niepodległości 34 ma swo-

ją siedzibę sejmik wojewódz-
twa; tu znajdują się gabinety 
wszystkich członków zarzą-
du województwa i przewod-
niczącego sejmiku oraz więk-
szość marszałkowskich biur 
i departamentów. Wyjątki to 
Departament Wdrażania Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego, którego urzędni-
cy pracują w jednej ze „sta-
rych” siedzib UMWW, przy 
al. Niepodległości 18, a tak-
że Biuro Geodety Wojewódz-
twa, mieszczące się przy ul. 
Kościuszki 95. Z kolei Biuro 
Informacyjne Województwa 
Wielkopolskiego w Brukseli 
– naszą „unijną ambasadę” 
można znaleźć przy bruksel-
skiej Rue Montoyer 21.

A gdzie mieszczą się różne 
podległe samorządowi woje-
wództwa jednostki – jak choć-

by Wojewódzki Urząd Pracy, 
Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej, Zespół Par-
ków Krajobrazowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
czy Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich? Wszystkie 
wiadomości na temat funk-
cjonowania samorządowej ad-
ministracji w regionie dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.bip.umww.pl. Można je 
uzyskać także w Punkcie In-
formacyjnym UMWW, znaj-
dującym się w holu na parte-
rze głównej siedziby urzędu, 
jak również pod numerem te-
lefonu 61 626 66 66 oraz pi-
sząc na adres e-mail: info@
umww.pl. W samorządowym 
biurowcu przy al. Niepodle-
głości 34 funkcjonuje również 
Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich.  ABO

Fronton siedziby samorządu województwa przy al. Niepod-
ległości 34 w Poznaniu od czasu do czasu pełni też funkcję 
promocyjno-edukacyjną, przypominając poznaniakom i Wiel-
kopolanom o ważnych wydarzeniach. Ostatnio była to 80. 
rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
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Ruch jako język
Polski Teatr Tańca za-
prasza na specjalne war-
sztaty, które mają pomóc 
w wyzwoleniu się od ste-
reotypów i uprzedzeń.

„Jak taniec i ruch jako ję-
zyk uniwersalny pomagają 
w wyzwoleniu się od klisz, 
stylów myślenia, stereoty-
pów i uprzedzeń? W jaki spo-
sób w teatrze tańca możemy 
prowadzić z nimi grę, biorąc 
pod uwagę kontekst kultu-
rowy różnych krajów? Czego 
uczymy się o sobie i o innych, 
kiedy kwestionujemy klisze?” 
– te pytania stawiają organi-
zatorzy, chcąc zachęcić pub-
liczność do udziału w tanecz-
nych warsztatach.

Opierając się na wspólnych 
pracach, Polski Teatr Tańca 
i Yoshiko Waki, lider arty-

styczny zespołu „bodytalk”, 
podzielą się swoim doświad-
czeniem, zachęcając do dysku-
sji oraz badań poświęconych 
przełamywaniu stereotypów.

Co zaplanowano? Na przy-
kład prezentację metod pra-
cy w teatrze tańca oraz war-
sztaty praktyczne. 23 listo-
pada zajęcia skierowane są 
do osób profesjonalnie zaj-
mujących się tańcem, nato-
miast warsztat 24 listopada 
(od godz. 10 do 11.30) adre-
sowany jest do wszystkich za-
interesowanych, niezależnie 
od tanecznego doświadczenia. 

Zajęcia odbędą się studiu 
PTT przy ulicy Koziej 4 w Po-
znaniu, a zgłoszenia można 
przesyłać do 31 październi-
ka na adres: a.koczorowska@
ptt-poznan.pl.               RAK

Zajęcia otwarte dla wszystkich zaplanowano na 24 listopada.
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Dwie „Halki”
Poznański Teatr Wielki zaprezentował dzieło 
Stanisława Moniuszki w Warszawie i Berlinie.

Teatr Wielki w Pozna-
niu wykorzystuje przy-
padającą w tym roku 

dwusetną rocznicę urodzin  
Stanisława Moniuszki, by za-
prezentować publiczności naj-
nowszą inscenizację najbar-
dziej znanej opery swojego pa-
trona. 20 września poznański 
zespół wystawił „Halkę” na de-
skach Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej w Warszawie.

Spektakl był transmito-
wany przez platformę Ope-

raVision. Dzięki temu do-
tarł w różne zakątki globu. 
Na żywo transmisję oglą-
dało ponad 3 tysiące osób, 
głównie z Niemiec, Hiszpa-
nii i Włoch. Dodajmy, że to 
już drugie dzieło Stanisława 
Moniuszki w wykonaniu na-
szych artystów dostępne na 
OperaVision. Od 30 czerw-
ca melomani mogą na tej 
stronie obejrzeć „Parię” za-
rejestrowaną w poznańskiej 
„Arenie”.

Z kolei 1 października kon-
certowego wykonania „Hal-
ki” wysłuchali melomani 
w Filharmonii Berlińskiej. 
Dzieło wykonali chór i orkie-
stra Teatru Wielkiego w Po-
znaniu pod kierownictwem 
maestro Gabriela Chmury 
oraz soliści: Magdalena Mo-
lendowska, Dominik Suto-
wicz, Łukasz Goliński, Rafał 
Korpik, Magdalena Wilczyń-
ska-Goś, Damian Konieczek 
i Piotr Friebe.                ABO

Warszawska publiczność przyjęła poznańską „Halkę” kilkunastominutową owacją.
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Łomek i kurzaj

Muszorka, kierzynka, kurzaj, 
dyngustówka, gręple, łomek 
– czy wiesz, do czego służyły 
i jak wyglądały te przedmio-
ty? Odpowiedź można zna-
leźć na wystawie w Centrum 
Rysunku i Grafiki im. Tadeu-
sza Kulisiewicza w Muzeum 
Okręgowym Ziemi Kaliskiej. 
Ekspozycja pn. „Do czego 
to służy?” czynna jest do 
31 października.

Kobiety w ciąży

„Rusałki i pazie” – cykl por-
tretów ciężarnych kobiet 
autorstwa Joanny Domagały 
– absolwentki poznańskiego 
Uniwersytetu Artystyczne-
go, będzie można oglądać 
od 11 do 31 października 
w konińskim Centrum Kultu-
ry i Sztuki.                  RAK

Polecamy
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Rodzice się nie poddali
Gdy się urodziła, lekarze nie dawali jej praktycznie żadnych szans na przeżycie.  
Teraz Zosia mówi, chodzi, a nawet biega. Z pomocą przyszły fundusze z Unii Europejskiej.

Piątkowo, dzielnica Po-
znania jakich wiele. 
Na os. Jagiełły królu-

je beton, zieleni trochę mało. 
W upalny, wakacyjny dzień 
niewiele się tu dzieje. W jed-
nym z bloków mieszka ro-
dzina Stankiewiczów: mama 
Monika, tata Marek, 9-letnia 
Zosia i dwuletni Maks.  

Gdy wchodzimy z fotore-
porterem na klatkę schodo-
wą, już od samego parteru 
słyszymy wesołe głosy dobie-
gające z otwartego mieszka-
nia na trzecim piętrze. Zo-
sia wraz z rodzicami i młod-
szym bratem czeka na nas 
już u samego progu. Wyglą-
da, jakby nie mogła się docze-
kać tej wizyty. Przybijamy 
piątkę i przechodzimy do sa-
lonu, gdzie na stole leżą kwa-
dratowe ciasteczka z owoco-
wym nadzieniem, własno-
ręcznie upieczone przez Zo-
się i jej mamę. 

Dzieciaki lgną do fotogra-
fa Jarka, jakby się znali od 
wielu lat. Po kilku minutach 
przytulają się do niego jak do 
najlepszego wujka i zabiera-
ją na zabawy do swojego po-
koju. Jest okazja, żeby spo-
kojnie porozmawiać z rodzi-
cami. 

To nie był wyrok

– Zosia przyszła na świat na 
początku 25. tygodnia cią-
ży. Nagły i niespodziewany 
poród spowodował wylew 
czwartego stopnia do obu ko-
mór mózgu i niedotlenienie. 
Piąty stopień oznacza śmierć. 
Mieliśmy świadomość, że je-
śli nasza córka przeżyje, zro-
bimy wszystko, by funkcjono-
wała jak najlepiej – opowiada 
Monika Stankiewicz, mama 
Zosi i Maksa. 

Nie od razu dowiedzieli 
się, że to mózgowe poraże-
nie dziecięce (MPD). Dopiero 
po wizycie u neurologa oka-
zało się, że Zosia ma zmia-
ny w mózgu. Choć dla wielu 
osób brzmi to jak wyrok, to 
mama Zosi się nie poddała.

– Gdybym miała inny cha-
rakter, to mogłabym się zała-
mać. Ale ja taka nie jestem. 
Opłakiwanie na niewiele 
się zda. Trzeba brać sprawy 
w swoje ręce i walczyć, bo 
stawka jest wysoka – opo-
wiada ze spokojem. 

Gdy udało się wygrać 
pierwszą walkę o życie ma-
łej dziewczynki, zaczęła się 
kolejna batalia. O to, by zro-
bić dla niej jak najwięcej. Po-
czątkowo bowiem nie słysza-
ła, nie mówiła, ledwo widzia-
ła. Miała problem z przeły-
kaniem pokarmów, bardzo 
długo też nie chodziła. Za-
czął się maraton po specjali-

stach. Neurolog, pulmonolog, 
okulista, laryngolog, ortope-
da, fizjoterapeuta, psycholog, 
logopeda... Lista zdawała się 
nie mieć końca. 

Ale nie było czasu, by się 
załamywać, trzeba było dzia-
łać. Bo efekty same nie przyj-
dą, a wylane łzy nic nie da-
dzą. Pani Monika dobrze 
o tym wiedziała.

– Musiałam zrezygnować 
z pracy. Zosia ćwiczyła z re-
habilitantką w sali, ale to 
była kropla w morzu. Kilka 
razy dziennie kontynuowali-
śmy ćwiczenia w domu. Po-
dobnie wyglądało to, jeśli cho-
dzi o logopedę – wspomina.

By Zosia mogła funkcjono-
wać tak jak obecnie, potrzeba 
było bardzo dużo czasu i wie-
le pracy. Wszystkiego musia-
ła się nauczyć, a kosztowało 
ją to wiele wysiłku. Dlatego 
każdy jej sukces cieszył po-
dwójnie.

– Gdy pierwszy raz usiad-
ła, zaczęła sama jeść, napisa-
ła pierwszą literę czy zaśpie-
wała piosenkę... To wszyst-
ko cieszyło mnie bardziej niż 
u syna. Dla Zosi i dla nas 
był to bowiem krok milowy 
– opowiada. 

Terapia przez zabawę

Jest przełom lutego i mar-
ca 2019 roku. Pani Monika 
przegląda forum, na którym 
wspierają się rodzice dzieci 
chorych na MPD. Ktoś wrzu-
ca informację z gazety o na-
borze na bezpłatne turnusy 
rehabilitacyjne wspierane 
z unijnych dotacji. Kwalifika-
cje dla osób w wieku od 5 do 
21 lat odbywają się w maju 
w Ortopedyczno-Rehabilita-

cyjnym Szpitalu Klinicznym 
im. Wiktora Degi w Pozna-
niu. 

– Profesor Marek Jóźwiak, 
który jest szefem Kliniki Or-
topedii i Traumatologii Dzie-
cięcej w naszym szpitalu, za-
uważył, że jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na bezpłat-
ną, technologicznie wspoma-
ganą rehabilitację dla osób 
z mózgowym porażeniem 
dziecięcym – mówi Przemy-

sław Daroszewski, dyrektor 
szpitala.

To był fundament do projek-
tu dofinansowanego z WRPO 
2014+, który okazał się strza-
łem w dziesiątkę.

– Warunkiem przyjęcia 
było m.in. to, by dziecko sta-
wiało minimum cztery kro-
ki, choćby z pomocą kuli. Do 
tego ważna była komunika-
tywność oraz brak nadmier-
nych przykurczy mięśni. Do-
staliśmy się bez problemu – 
mówi pani Monika.

Na początku czerwca roz-
począł się pierwszy 10-dnio-
wy turnus rehabilitacyjny, 
w którym brała udział Zo-
sia. To pierwszy w Polsce 
bezpłatny program leczenia 
dzieci z MPD wykorzystują-
cy wirtualną rzeczywistość. 
Zajęcia na najnowocześniej-
szych urządzeniach poprze-
dziła odpowiednia diagno-
styka. 

– Pacjent najpierw trafia 
do laboratorium chodu, gdzie 
badamy, jakie ma zaburzenia 
chodzenia. To, co zostanie 
zdiagnozowane, przy użyciu 
różnych aplikacji i progra-
mów komputerowych, zosta-
je wprowadzone do urządzeń, 
które później rehabilitują pa-
cjenta. Dzięki temu rehabili-
tacja jest  idealnie dostosowa-
na do jego potrzeb – tłumaczy 
dyrektor Daroszewski. 

U Zosi trzeba było praco-
wać nad równowagą i koor-
dynacją ruchów. Nie obyło 
się też bez nauki poprawne-
go chodzenia na interaktyw-
nej bieżni.

– To było zupełnie coś in-
nego niż zwykła rehabilita-
cja. Zośka była bardzo za-
dowolona. Cieszyła się, że 
może iść na bieżnię z moni-
torem. Wszystko przypomi-
nało jej grę komputerową. 
Musiała wykonywać zada-
nia, np. omijać przeszkody 
w lesie czy szukać zwierząt. 
Wszystko w formie zabawy. 
Nigdzie indziej czegoś takie-
go nie spotkałam – zachwala 
turnus mama.

Nic dziwnego, bo w Polsce 
taki turnus to zupełna inno-
wacja. Jest tylko kilka miejsc, 
gdzie można skorzystać z po-
dobnych urządzeń. Są to jed-
nak placówki prywatne, a co 
za tym idzie, za rehabilitację 

trzeba zapłacić i to nie mało. 
A na to już nie każdego stać. 
Poznańskie turnusy, dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
unijnych (Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020) 
i wkładzie własnym szpitala, 
są całkowicie bezpłatne. Co 
więcej, obejmują też wspar-
cie psychologiczne i pedago-
giczne dla dzieci i ich rodzi-
ców, a także szkolenie dla 
fizjoterapeuty, który pracu-
je z dzieckiem każdego dnia. 
A dla osób spoza Poznania 
bezpłatny jest też dojazd do 
stolicy Wielkopolski i noclegi 
w hotelu.

– Mieliśmy jednodniowe 
warsztaty, na których uczy-
liśmy się m.in., jak sobie ra-
dzić ze stresem. W każdym 
momencie można też było 
pójść do psychologa czy peda-
goga po poradę. Dzieci miały 
do dyspozycji pokój do zabaw 
i relaksacji, z którego Zosia 
chętnie korzystała – opowia-
da pani Monika.

Na zakończenie turnusu 
odbył się piknik rodzinny 
dla wszystkich uczestniczą-
cych w nim dzieci. Była to do-
bra okazja do integracji za-
równo dla najmłodszych, jak 
i rodziców.

– 4 listopada czeka nas ko-
lejny turnus, a potem, jeśli 
Zosia będzie w dobrym sta-
nie, także cztery następne. 
Chciałabym, żeby wszystkie 
chore dzieci mogły skorzy-
stać z takiej okazji, bo to na-
prawdę zupełnie coś innego 
niż standardowe ćwiczenia – 
podsumowuje. 

Ważna decyzja mamy

Na co dzień Zosia chodzi do 
szkoły specjalnej. Jest w kla-
sie dla dzieci z lekkim upośle-
dzeniem, mimo że ma stwier-
dzony umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. Właś-
nie skończyła drugą klasę. 
Jej mama bardzo mocno się 
starała, żeby tam trafiła, bo 
tylko tam dzieci z MPD uczą 
się pisać i czytać. Gdy chłop-
cy i dziewczynki chodzą do 
klasy dla dzieci o stopniu 
choroby umiarkowanym lub 
ciężkim, nie ma takiego obo-
wiązku. 

– To była tylko i wyłącznie 
moja decyzja. Uważałam, że 
jak nauczy się sama pod-
pisać, to będzie już bardzo 
dużo. Ale chciałam po pro-
stu dać jej taką możliwość. 
Myślałam sobie, że jeżeli nie 
da sobie rady, to trudno, tra-
gedii nie będzie – podkreśla 
z uśmiechem mama Zosi.

Oprócz standardowego ma-
teriału, w szkole są też zaję-
cia z logopedą, psychologiem, 

gimnastyka i zajęcia relak-
sacyjne. 

Co ją czeka w przyszłości? 

Nurtuje mnie pytanie o przy-
szłość. Co dalej? Czy dziecko 
z MPD może być kiedyś sa-
modzielne? Pani Monika po-
twierdza, że jest taka szansa. 
Jednak dodaje, że wszystko 
zależy od stopnia uszkodzeń 
w mózgu. Pewne jest nato-
miast, że osoba z mózgowym 
porażeniem dziecięcym wy-
maga nieustannego leczenia 
i rehabilitacji. A w tym po-
magają takie turnusy jak ten 
w szpitalu im. Wiktora Degi. 
To dla nich szansa na lepsze 
jutro, choć to hasło może wy-
dawać się wyświechtane. 

– Chcemy, by Zosia na-
uczyła się jak najwięcej, póki 
jeszcze może. Nie wiemy, 
kiedy zatrzyma się w roz-
woju lub zacznie się cofać. 
A że kiedyś to nastąpi, jest 
pewne. Dlatego trzeba wy-
korzystać czas, który został 
nam dany. Ta choroba bywa 
nieprzewidywalna. Zmiany 
w mózgu mogą postępować. 
Na to nie mamy wpływu – 
podkreśla z pełną świado-
mością w głosie. 

Któregoś dnia może się 
okazać, że Zosia znowu nie 
chodzi albo nie mówi. Dlate-
go tak ważna jest nieustan-
na praca nad poprawą jako-
ści jej życia.

Mimo trudności, Stankie-
wiczowie nie poddają się i nie 
załamują. Nie czekają bier-
nie na to, co przyniesie im 
kolejny dzień. Zamiast tego 
biorą sprawy w swoje ręce 
i robią wszystko, by zapew-
nić Zosi dobrą teraźniejszość 
i lepszą przyszłość.

Jedna myśl nie daje mi 
spokoju. Pytam najdelikat-
niej, jak tylko potrafię: – Jak 
się żyje ze świadomością, że 
wszystko, co do tej pory udało 
się wypracować, może z dnia 
na dzień lec w gruzach?

– Żyjemy normalnie. Nie 
mamy innego wyboru – z ust 
pani Moniki i jej męża pada 
jednoznaczna odpowiedź.

Gdy kończymy rozmowę, 
do pokoju wbiegają roześmia-
ne dzieci z naszym fotogra-
fem. Zosia nie odstępowała 
Jarka na krok. Żegnamy się, 
a uśmiechom i uściskom nie 
ma końca. Zosia przytula nas 
serdecznie, a my, choć rozmo-
wa ze zrozumiałych wzglę-
dów do łatwych nie należa-
ła, wychodzimy z domu pań-
stwa Stankiewiczów z uśmie-
chami na twarzach.

Magdalena Przysiwek

Reportaż ukazał się w e-ma-
gazynie „Nasz Region”.

Poród w 25. tygodniu ciąży z szeregiem komplikacji spowodował u Zosi mózgowe porażenie 
dziecięce. Jednak walkę o życie wygrała. Teraz wraz z rodzicami bije się o każdy dzień 
i lepsze jutro.
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Chcemy, by Zosia nauczyła 
się jak najwięcej, póki jeszcze 

może. Nie wiemy, kiedy zatrzyma się 
w rozwoju lub zacznie się cofać.  
Ta choroba bywa nieprzewidywalna.
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Badania plus rozwój po wielkopolsku. To się opłaca
Rodzime firmy prowadzą pio-
nierskie w kraju (a często 
i na świecie) projekty badaw-
cze. Teraz czas na jednostki 
naukowe!

Badania naukowe znajdu-
jące zastosowanie w prakty-
ce są dźwignią rozwojową każ-
dej gospodarki. W tym wzglę-
dzie jest pełna zgoda! Problem 
w tym, że nakłady ponoszo-
ne na badania są wysokie, 
a koszty zwracają się po kilku 
latach. Częstą barierą jest też 
brak odpowiednich pomiesz-
czeń czy sprzętu. 

Szansą dla jednostek ba-
dawczych i uczelni wyższych 
jest ogłoszony właśnie kon-
kurs unijny na wsparcie in-
frastruktury B+R w sektorze 
nauki (działanie 1.1). Do po-
działu jest 50 mln zł, a wnioski 
można składać do 13 grudnia. 

Projekty badawcze z powo-
dzeniem są wykorzystywane 
w wielkopolskich przedsiębior-
stwach. Firmy skorzystały z do-

tacji WRPO 2014+ w ramach 
oddzielnego konkursu (dzia-
łanie 1.2). W tym gronie jest 
choćby spółka ENforce Me-
dical Technologies, która za-
inwestowała w infrastrukturę 
potrzebną do prac nad proto-
typem stopy bionicznej, która 
ma być tańsza i bardziej funk-
cjonalna od tych najdroższych 
(elektronicznych). Stworzy ona 
pacjentom możliwość samo-
dzielnego poruszania się. To 
dobra wiadomość dla osób, 
które w wyniku wypadku utra-
ciły stopę i trudno im wrócić do 
normalnego życia. Według sta-
tystyk w Polsce około 13 tys. 
osób rocznie traci stopę. 

Prace nad prototypem jesz-
cze trwają. W przyszłym roku 
będzie on testowany na pa-
cjentach. Po wyeliminowaniu 
wszelkich błędów stopa bio-
niczna ma zostać wprowadzo-
na do produkcji. Ambicją twór-
ców jest to, aby jak najwięk-
sze grono pacjentów po am-

putacji miało dostęp do tych 
nowoczesnych rozwiązań. Tym 
bardziej że stopa bioniczna to 
pionierskie rozwiązanie w kra-
ju. Spółka na prace badawcze 
otrzymała 1,2 mln zł dotacji 
z WRPO 2014+. 

Podobnej wysokości dofi-
nansowanie otrzymała spółka 
Utal, która jest potentatem 
światowym na rynku tablic re-
jestracyjnych. Dzięki wsparciu 
unijnemu opracowuje wyso-
kowydajną technologię do ich 

znakowania. Chodzi o stworze-
nie i zweryfikowanie w warun-
kach laboratoryjnych prototy-
pu urządzenia do nanoszenia 
zmiennych znaków laserowych 
widocznych pod różnymi kąta-
mi. Dzięki temu na rynku po-

jawią się nowoczesne i zabez-
pieczone przed fałszowaniem 
tablice rejestracyjne, których 
odbiorcami będą podmioty 
w wielu krajach. Nowoczesna 
tablica będzie zabezpieczana 
wieloma elementami utrudnia-
jącymi ich podrabianie. Projekt 
zakłada współpracę z krajowy-
mi i zagranicznymi jednostkami 
naukowo-badawczymi. 

W trwającym konkursie 
(działanie 1.1) nie mogą star-
tować firmy, lecz jednostki na-
ukowe, ich konsorcja, uczel-
nie wyższe i konsorcja nauko-
wo-przemysłowe. Ale zakres 
projektów jest zbliżony. Pie-
niądze można pozyskać m.in. 
na zakup sprzętu i urządzeń 
potrzebnych do badań oraz 
budowę lub przebudowę po-
mieszczeń służących bada-
niom. Więcej szczegółów moż-
na znaleźć na stronie wrpo.
wielkopolskie.pl w zakładce 
„zobacz ogłoszenia i wyniki 
naborów wniosków”.    MARK 

Z Unią Europejską na sportowo
Kilkaset osób wzięło udział w happeningu, a potem pobiegło wokół Jeziora Maltańskiego.

28 września nad Je-
ziorem Maltań-
skim w Pozna-

niu odbyła się kolejna edycja 
imprezy „zaBIEGaj o FUNdu-
sze”. Event, będący połącze-
niem edukacji i rozrywki, już 
po raz czwarty przyciągnął 
nad Maltę mieszkańców wo-
jewództwa. Uczestnicy mogli 
pobiec na dwóch dystansach: 
5,4 oraz 10,8 km (jedno lub 
dwa okrążenia wokół Jeziora 
Maltańskiego).

– Już w zeszłym roku wzię-
łam udział w biegu na 5,4 km 
– mówi Agata z Poznania, któ-
ra w tegorocznej edycji zde-
cydowała się na dwa okrąże-
nie wokół Malty. Tym razem ze 
znajomymi z pracy. Dlaczego? 
– To dobra zabawa, a przy oka-
zji można dowiedzieć się cze-
goś ciekawego o funduszach 
europejskich. 

Osób mających podobne 
motywacje było znacznie wię-
cej. W samych zawodach wzię-
ło udział ponad 500 osób. Do 
tego trzeba doliczyć kibiców. 

Czwarta edycja imprezy pro-
mującej fundusze europejskie 
była okazją do przypomnienia, 
że w tym roku obchodzimy jubi-
leusz 15-lecia obecności Pol-
ski w UE. Z tego powodu tuż 

przed startem biegu uczestni-
cy utworzyli liczbę „15”, która 
symbolizowała rocznicę. 

Obecny na wydarzeniu wice-
marszałek Wojciech Jankowiak 
podkreślał, że Wielkopolska 

w 100 procentach wykorzy-
stała obecność naszego kraju 
we wspólnocie. Efekty widać 
praktycznie w każdej dziedzi-
nie życia, choć warto pokre-
ślić, że unijna tematyka do ła-

twych nie należy. Aby napisać 
poprawny wniosek o dotację, 
trzeba przebić się przez gąszcz 
procedur, które należy spełnić, 
by otrzymać dofinansowanie, 
np. na rozwój własnej firmy. 

Stąd formuła imprezy „zaBIE-
Gaj o FUNdusze”, która ma 
pokazywać, że dotacje euro-
pejskie nie są takie „straszne” 
i można po nie sięgać – prze-
konują organizatorzy.

Przy kilku stoiskach, usta-
wionych wzdłuż ulicy Wianko-
wej, można było zmierzyć się 
z tematem funduszy unijnych. 
Dla laików przygotowano licz-
ne konsultacje z osobami ma-
jącymi merytoryczne przygo-
towanie, by doradzić, jak sku-
tecznie walczyć o unijne dofi-
nansowanie. Wśród nich byli 
m.in. przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego, Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy czy Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań 
i Aglomeracji Kalisko-Ostro-
wskiej, którzy odpowiadali na 
wszelkie pytania i przedsta-
wiali możliwości zdobycia do-
tacji.

Chętnych do zdobywania 
wiedzy o funduszach unijnych 
nie brakowało. Pojawiały się 
np. osoby bezrobotne, które 
chcą aktywizować się zawodo-
wo, albo osoby pracujące, szu-
kające alternatywy dla etatu 
w postaci własnej działalno-
ści gospodarczej. Dużą część 
stanowiły np. kobiety, które 
mają pomysł na swój biznes, 
ale często brakuje im wspar-
cia – merytorycznego albo też 
finansowego. Wśród zaintere-
sowanych byli też właściciele 
małych lub średnich firm oraz 
instytucje pozarządowe. MARK

Stopa wykonana z włókna węglowego ma być tańsza i bardziej funkcjonalna.
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Europejski bieg wokół Jeziora Maltańskiego zorganizowano po raz czwarty.
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Aglomeracja Kalisko-Os-
trowska: przez najbliższe 
trzy lata będzie tu realizo-
wany program metabolicz-
ny dla mieszkańców. Kobiety 
(w wieku 45-59 lat) i męż-
czyźni (w przedziale 45-64 
lata) przejdą dokładne ba-
dania, uzyskają indywidual-
ne porady w zakresie diety 
i aktywności fizycznej. 650 
z nich wybranych zostanie 
do udziału w terapii od-
chudzającej, która potrwa 
6 miesięcy. Inicjatywa Sto-
warzyszenia Aglomeracja 
Kalisko-Ostrowska otrzy-
mała na ten cel 1,7 mln zł 
z WRPO 2014+.
 
Gniezno: zakończyła się re-
nowacja i adaptacja na cele 
kulturalne zabytkowego ra-
tusza miejskiego. Dzięki niej 
szersze grono odbiorców 
może zwiedzać ważne miej-
sce dla kultury. Efekt jest 
taki, że od początku roku 
mury Starego Ratusza od-
wiedziło ponad 17 tys. osób, 
a z oferty Domu Powstańca 
Wielkopolskiego skorzystało 
8 tys. oglądających. Inwe-
stycja otrzymała 5,4 mln zł 
z WRPO 2014+.

Leszno: od kilku tygodni 
po ulicach miasta jeździ 
osiem nowych autobusów 
hybrydowych. W każdym 
z nich może podróżować 
94 pasażerów (w tym 28 
na miejscach siedzących). 
Miejski Zakład Komunikacji 
w Lesznie pozyskał na ten 
cel ponad 11 mln zł dotacji 
z WRPO 2014+.

Kalisz: specjalne studio do 
produkcji obrazu, filmu i au-
dycji dźwiękowych powstało 
w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli przy ulicy Wroc-
ławskiej. Będzie ono służyło 
dzieciom i młodzieży z tere-
nu południowej Wielkopolski 
w zakresie realizacji pasji 
dziennikarskich. Podobne 
miejsca powstaną jeszcze 
w Pile, Lesznie, Koninie 
i Poznaniu. Tzw. Green Stu-
dia tworzone są w ramach 
projektu „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020”, na 
który składają się liczne 
działania adresowane do 
młodych ludzi z naszego re-
gionu. To największy projekt 
edukacyjny dla szkół, który 
otrzymał ponad 100 mln zł 
z WRPO 2014+.

Kościan: otwarto nową 
część budynku Kościańskie-
go Ośrodka Kultury. Mieszczą 
się tu m.in. pracownie mu-
zyczna i teatralna oraz sala 
widowiskowa. Dotacja unijna 
wyniosła 4,3 mln zł.   MARK 

WRPO 2014+ 
na skróty

Sukces JEREMIE 2
Już 2000 wielkopolskich firm 
skorzystało z unijnych poży-
czek i poręczeń JEREMIE 2. 
Trafiło do nich łącznie prawie 
350 mln złotych. 

Środkami pochodzący-
mi z WRPO 2014+ zarządza 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, a za ich dystrybucję w re-
gionie odpowiadają pośrednicy 
finansowi. 

Wielkopolska to region, 
w którym najwięcej przedsię-
biorców korzysta z unijnych po-
życzek i poręczeń. Najczęściej 
sięgają po nie mikroprzedsię-
biorstwa (1604), a także małe 
(351) i średnie firmy (45). Naj-
więcej firm było z branży han-
dlu. W dalszej kolejności było: 
przetwórstwo przemysłowe, 
budownictwo oraz działalność 
naukowa i techniczna. 

Preferencyjne pożyczki i po-
ręczenia unijne to wsparcie 

adresowane szczególnie do 
przedsiębiorców, którzy poszu-
kują kapitału na rozwój i inno-
wacje w swojej firmie. To tak-
że dobry sposób finansowania 
pomysłów na biznes dla tych, 
którzy dopiero rozpoczynają 
lub krótko prowadzą działal-
ność gospodarczą. Odbiorcami 
wsparcia mogą być więc star-
tupy i firmy niemające historii 
kredytowej czy zabezpieczeń 
wymaganych przez banki ko-
mercyjne.

Oferowane pożyczki i porę-
czenia kredytów bankowych to 
finansowanie zwrotne. Ozna-
cza to, że po realizacji inwe-
stycji i spłacie zaciągniętych 
przez przedsiębiorców zobo-
wiązań pieniądze pozostaną 
w regionie i będą wykorzysty-
wane na wsparcie kolejnych 
przedsięwzięć w długoletniej 
perspektywie.                 MARK

Miliony na zmiany dookoła nas! 
Komisja Europejska potwierdziła, że Wielkopolska skutecznie wydaje unijne pieniądze.

Choć perspektywa unij-
na kończy się w 2020 
roku, to zgodnie z za-

sadą „n+3” projekty mogą 
być realizowane i rozliczane 
do końca 2023 roku. Ponie-
waż pierwsze konkursy ogło-
szono w połowie 2015 roku, 
to możemy przyjąć, że teraz 
program jest na finiszu! To 
zatem dobry czas na podsu-
mowania. 

Liczby nie kłamią!

Prawdziwym testem dla WRPO 
2014+ był ubiegły rok. Wtedy 
to sprawdzano, czy w poszcze-
gólnych osiach priorytetowych 
wydano pieniądze i osiągnięto 
efekty, które założono sobie 
na początku perspektywy. To 
był ważny przegląd, ponieważ 
każdy unijny program regio-
nalny ma wydzielone 6 proc. 
funduszy z przyznanej aloka-
cji, które można wydawać do-
piero po zrealizowaniu wcześ-
niej wspomnianych wskaźni-
ków. 

Pod koniec sierpnia 2019 r. 
z Brukseli dotarły dobre wie-
ści. Komisja Europejska po-
twierdziła, że Wielkopolska 
osiągnęła wszystkie wskaź-
niki (finansowe i rzeczowe). 
Oznacza to, że wspomniane  
6 proc. budżetu WRPO 
2014+ będzie można prze-
znaczyć np. na dodatkowe 
konkursy, przesunięcia środ-
ków między osiami prioryte-
towymi lub dofinansowanie 
projektów, które nie otrzy-

mały dotacji z uwagi na wy-
czerpanie środków.

Wiadomość z Brukseli tylko 
potwierdziła fakt, że Wielko-
polska od początku perspek-
tywy jest w gronie regionów, 
które najlepiej radzą sobie we 
wdrażaniu programu regional-
nego. Ten stabilny kurs jest na-
dal kontynuowany. Nasz region 
plasuje się w ścisłej, krajowej 
czołówce pod względem kon-
traktacji. Podpisano umowy 
o łącznej wartości przekracza-
jącej 78 proc. całego budżetu 
(2,45 mld euro). To trzeci wy-
nik w kraju na tle 16 regionów 

(dane z września 2019 roku). 
W niektórych osiach prio-

rytetowych, tj. społeczeństwo 
informacyjne, energia czy in-
frastruktura dla kapitału ludz-
kiego, pieniądze są praktycz-
nie na ukończeniu. Wysoki 
poziom kontraktacji (prawie 
85 proc.) osiągnięto również 
w przypadku dwóch ZIT-ów 
(zintegrowanych inwestycji te-
rytorialnych), działających na 
terenie województwa wielko-
polskiego, tj. Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Pozna-
nia i Aglomeracji Kalisko-Os-
trowskiej. 

Nie tylko dotacje 

Liczby są ważne, ale nie naj-
ważniejsze. Dla mieszkańców 
liczą się efekty wydanych eu-
rofunduszy. Tych nie braku-
je! Oddawane są kolejne kilo-
metry dróg, nowe węzły prze-
siadkowe, a szkoły czy szpi-
tale otrzymują nowoczesny 
sprzęt oraz nowe pomieszcze-
nia. Mocną stroną programu 
są projekty społeczne. Jako 
pierwsi w kraju rozwijamy m.in. 
opiekę nad seniorami czy oso-
bami z zaburzeniami psychicz-
nymi za pośrednictwem środo-

wiskowych centrów wsparcia. 
Pomagamy również osobom 
wykluczonym społecznie, bez-
robotnym czy rodzicom w po-
wrocie na rynek pracy. O efek-
tach WRPO 2014+ informu-
jemy na bieżąco na łamach 
„Monitora Wielkopolskiego”. 

Z programu najczęściej ko-
rzystają przedsiębiorcy. Ten 
sektor jest traktowany priory-
tetowo. Przykład? W trwającej 
perspektywie 2014+ na roz-
wój przedsiębiorczości prze-
znaczono w ramach WRPO 
2014+ prawie 500 mln euro. 
To niemal jedna piąta całości 
środków z programu. 

Prawdziwym paliwem dla 
rozwoju firm są dotacje, ale 
nie tylko! Wielkopolska od 
początku zaangażowała się 
w stworzenie efektywnego sy-
stemu wsparcia pozadotacyj-
nego. Po dobrych doświad-
czeniach z poprzedniej per-
spektywy, jesienią 2017 roku 
uruchomiono kolejne środki 
w ramach inicjatywy JEREMIE 
2 (więcej piszemy poniżej). 

Nowością jest również to, że 
przedsiębiorcy mogą korzystać 
ze wsparcia finansowego w for-
mie preferencyjnej pożyczki 
w ramach inicjatywy JESSICA 
2 na realizację przedsięwzięć 
z zakresu efektywności energe-
tycznej i rewitalizacji obszarów 
problemowych w Wielkopol-
sce. Chodzi tutaj o pożyczki na 
inwestycje w obszarze popra-
wy efektywności energetycznej  
– głównie dotyczy to termomo-
dernizacji.                     MARK 

Od kilku miesięcy robot Da Vinci, kupiony dzięki wsparciu z WRPO 2014+, służy m.in. 
pacjentom onkologicznym w WCO.
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W stronę szczęścia
Starają się stworzyć dom 
a nie instytucję! Z takiego 
założenia wychodzą twór-
cy Dziennego Domu Opieki 
Medycznej w Poznaniu, czyli 
Fundacja Akme, która reali-
zuje projekt unijny „Powrót 
do szczęścia”. 

Na co dzień przebywa w nim 
33 „domowników”. Są to głów-
nie ludzie starsi, zmagający 
się z różnymi formami demen-
cji oraz osoby dorosłe z niepeł-
nosprawnościami, autyzmem 
i zespołem Downa. Mają oni 
zapewnioną bezpłatną opie-
kę od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-16. 

W tym czasie odbywają się 
zajęcia rehabilitacyjne, z fizjo-
terapii oraz warsztaty terapii 
zajęciowej. W dziennym domu 
opieki panuje domowa atmo-
sfera, pachnie ciastem, sły-
chać rozmowy i śmiech, a to 

najlepsze lekarstwa na samot-
ność, która osoby starsze do-
tyka najczęściej. 

W połowie września od-
wiedziła ich Cinzinia Masina 
z Dyrekcji Generalnej ds. Za-
trudnienia, Spraw Społecz-
nych i Włączenia Społecz-
nego Komisji Europejskiej. 
Towarzyszyli jej pracownicy 

Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu. Spot-
kanie upłynęło w przyjaznej 
i ciepłej atmosferze, a do-
mownicy z tej okazji przygo-
towali dla gości pyszne droż-
dżówki.                          MARK

W połowie września mieszkańców dziennego domu opieki 
odwiedziła Cinzinia Masina z Komisji Europejskiej.
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Pięć wojewódzkich ośrodków ru-
chu drogowego cyklicznie do-
posaża w niezbędny sprzęt jed-
nostki ochotniczej straży po-
żarnej, policji oraz służb ratun-
kowych. 

Poznański WORD w ramach
swojej działalności wypraco-
wuje środki finansowe, które 
w części przeznaczone są na
poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Wydatki te są
zatwierdzane przez Woje-
wódzką Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Pozna-
niu, której przewodniczy mar-
szałek województwa wielko-
polskiego.

Jednostki ochotniczej straży
pożarnej są niejednokrotnie
pierwszymi drużynami na miej-
scu wydarzenia, przyjmując cię-
żar niesienia pierwszej pomocy
ofiarom wypadków, zanim przej-
mą je odpowiednie służby ra-
townicze. Jednocześnie stra-
żacy z OSP borykają się często
z problemami finansowymi, a co
za tym idzie, z brakiem odpo-
wiedniego wyposażenia ratow-
niczego.

Mając na uwadze potrzeby
OSP, 18 września w Dolsku
Wojciech Jankowiak, wicemar-
szałek województwa, przeka-
zał miejscowej jednostce ochot-

niczej straży pożarnej nowo-
czesny sprzęt do działań na
rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa na drogach i udzielania
pierwszej pomocy. Dolscy stra-
żacy otrzymali, kupiony z fun-
duszy poznańskiego WORD, ze-
staw ratownictwa drogowego
PSP R1 z deską ortopedyczną
i szynami Kramera.

Podobnie było w Kruchowie
26 września, gdzie miejscowa
OSP otrzymała taki sam zestaw
ratownictwa PSP R1, który wrę-
czył strażakom Piotr Grusz-
czyński, dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu.

Jesteśmy pewni, że przeka-
zany sprzęt usprawni niesienie
pomocy osobom poszkodowa-
nym w wyniku różnego typu
zdarzeń oraz pomoże ratowni-
kom szybko i efektywnie działać
na miejscu kolizji i wypadków na
wielkopolskich drogach. 

Warto też podkreślić, że dru-
howie z jednostek OSP często
prowadzą działania edukacyjne
w miejscowych placówkach
oświatowych i szkołach, propa-
gując zasady i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy,
szczególnie wśród najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.

Marek Szykor WORD Poznań

Wielkopolskie jednostki OSP z nowym sprzętem

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w otoczeniu strażaków
ochotników.
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Żeby senior był widoczny!
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu dba o bezpieczeństwo nie tylko najmłodszych.
We Wrześni i w Gnieźnie rozpoczął się pilotażowy projekt skierowany do seniorów.

Edukacja dzieci i młodzie-
ży w zakresie bezpie-
czeństwa ruchu drogo-

wego jest stałym punktem na li-
ście działań wielu instytucji.
Obecność w szkołach funkcjo-
nariuszy policji, straży miej-
skiej, pracowników WORD-ów
nikogo już nie dziwi. Statystyki
wypadków w naszym regionie
nie są jednak zbyt optymi-
styczne i skłaniają do podej-
mowania bardziej intensywnych
działań, skierowanych nie tylko
do najmłodszych uczestników
ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Poznaniu we
współpracy z policją i strażą
miejską dostrzegł także ko-
nieczność objęcia edukacją in-
nej, równie ważnej grupy
uczestników ruchu drogowe-
go, jaką są osoby starsze. Jest
to szczególnie ważne z punktu
widzenia bezpieczeństwa na
drodze. Częstokroć seniorom
powierzamy swoje pociechy,
by zostały bezpiecznie odpro-
wadzone lub odwiezione do
przedszkoli, szkół, na zajęcia
dodatkowe itd. Na osobach
tych ciąży więc podwójna od-
powiedzialność za zdrowie i ży-
cie swoje i najbliższych.

Dlatego też wraz z władzami
powiatów gnieźnieńskiego 
i wrzesińskiego Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Poznaniu zorganizował pilo-
tażowy program edukacyjny dla

seniorów, pod nazwą „Senior
widoczny = senior bezpieczny”. 

Spotkania miały miejsce 26
września we Wrzesińskim
Ośrodku Kultury oraz 28 wrze-
śnia w Gnieźnie, w Szkole Pod-
stawowej nr 9. Przy udziale
policjantów z wydziału ruchu
drogowego i prewencji komend
powiatowych policji, straży miej-
skiej, przedstawicieli PCK oraz
uczniów III Liceum Ogólno-
kształcącego w Gnieźnie przed-
stawiono problematykę zagro-
żeń, jakie mogą spotkać se-
niorów na drodze. 

Omówiono też sposoby ich
uniknięcia, między innymi po-
przez zwiększenie widoczności
niechronionych uczestników
ruchu, zwłaszcza pieszych i ro-
werzystów. A za teorią poszła
praktyka: przedstawiciele po-
znańskiego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego wy-
posażyli wszystkich uczestników
spotkania w elementy odbla-
skowe, tj. kamizelki i kolorowe
zawieszki.

Uczestnicy spotkań mieli
okazję do odświeżenia wiedzy 
o obowiązkowym wyposażeniu

jednośladów. Tematykę tę przy-
bliżyli funkcjonariusze policji 
z wydziału ruchu drogowego,
którzy szczegółowo przedstawili
wpływ poszczególnych ele-
mentów wyposażenia roweru

na poziom bezpieczeństwa ro-
werzystów. Ponadto prowa-
dzący omówili również proble-
matykę ścieżek rowerowych 
i zasady prawidłowego poru-
szania się po nich (m.in. kon-
trapasy i śluzy rowerowe).

Ogromnym powodzeniem cie-
szyły się pokazy wolontariuszy
współpracujących z Polskim
Czerwonym Krzyżem, którzy
przeprowadzili dla uczestników
krótką symulację zdarzeń w za-
kresie udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Zdoby-
tą wiedzę można było sprawdzić
w praktyce, ćwicząc na fanto-
mie. 

W miarę upływu lat refleks
każdego człowieka ulega osła-
bieniu, a czas reakcji na bodź-
ce wydłuża się. Ponadto spraw-
ność fizyczna jest mniejsza,
co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.

Zmiana sprawności psycho-
ruchowej ma kapitalne zna-
czenie dla bezpieczeństwa se-
niorów oraz innych uczestników
ruchu drogowego. Dzięki pro-
stym testom każdy senior mógł

sprawdzić swoje możliwości 
w tym zakresie. Swój czas re-
akcji oraz koordynację wzroko-
wo-ruchową można było prze-
testować za pomocą urządze-
nia zwanego aparatem Piór-
kowskiego, które cieszyło się
ogromnym powodzeniem.

Można też było zmierzyć się
z minitorem przeszkód, który
należało przebyć z założonymi
na oczy alkogoglami imitujący-
mi nasze postrzeganie po spo-
życiu alkoholu. Dodatkowo se-
niorzy, który przybyli na spo-
tkanie swoim rowerem, mogli
go oznakować i zarejestrować
w bazie danych policji lub stra-
ży miejskiej.

WORD w Poznaniu zadbał
też o to, by każdy gość spo-
tkania otrzymał na koniec upo-
minki zwiększające widoczność
w ruchu drogowym podczas
złej pogody lub po zmroku: ka-
mizelki i elementy odblaskowe.
Organizatorów akcji zaskoczy-
ła bardzo wysoka frekwencja,
na każdym spotkaniu, co świad-
czy o ogromnym zaintereso-
waniu seniorów zagadnieniami
bezpieczeństwa na drodze.

Bazując na doświadczeniach
programu pilotażowego, Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu planuje ko-
lejne edycje spotkań dla grup
starszych uczestników ruchu
drogowego na terenie naszego
województwa.

Marek Szykor WORD Poznań

Spotkanie z seniorami w gnieźnieńskiej szkole.
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W miarę upływu lat refleks każdego
człowieka ulega osłabieniu, 
a czas reakcji na bodźce wydłuża

się. Ponadto sprawność fizyczna jest
mniejsza, co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.

Zdążyć z pomocą ofiarom wypadków
Zawody ratowników drogowych, akcje edukacyjne dla najmłodszych, przekazanie sprzętu strażakom 
– to przykłady wrześniowych wydarzeń, związanych z poprawą bezpieczeństwa. 

W dniach 20-21 wrześ-
nia w Poznaniu odbyły 
się XVIII Mistrzostwa 

Polski Ratowników Drogowych 
Polskiego Związku Motorowe-
go. Pierwszego dnia zawodów, 
zorganizowanych przez Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związku 
Motorowego w Poznaniu wraz 
z Automobilklubem Wielkopol-
ski, ratownicy sprawdzili swo-
ją wiedzę teoretyczną, pisząc 
test z zasad udzielania pierw-
szej pomocy oraz przepisów 
ruchu drogowego. 

Z kolei 21 września w godz. 
od 9 do 14 zawodnicy przystą-
pili do konkurencji praktycz-
nych, biorąc udział w pozoro-
wanych wypadkach drogowych 
w kilku lokalizacjach: OSP Ple-
wiska, Auto Handel Centrum 
Grupa Cichy Poznań oraz na 
Torze Poznań w Przeźmiero-
wie. Samochodowa próba 
sprawnościowa oraz konku-
rencja polegająca na resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej 
przeprowadzone zostały na te-
renie Interaktywnego Centrum 
Bezpieczeństwa SKODA AUTO 
LAB Poznań.

Bez gospodarzy

W mistrzostwach wzięło udział 
14 dwuosobowych drużyn  
z 7 województw. Zespoły re-
prezentujące poznański Za-
rząd Okręgowy PZM, jako 
gospodarze zawodów, nie 
wzięły udziału w rywalizacji. 
Warto jednak podkreślić, że 
w ostatnich trzech edycjach 
mistrzostw zajmowały one 
pierwsze miejsca. Po pod-

liczeniu zdobytych punktów 
okazało się, że w tegorocznej 
edycji zwyciężył zespół repre-
zentujący okręg rzeszowski, 
drugie miejsce zdobyła zało-
ga z Gdańska, a trzecie – dru-
żyna z Łodzi. 

Do współorganizacji konkur-
su zaproszono też Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Poznaniu, który od lat stara 
się wspierać inicjatywy eduka-
cyjne i oświatowe, mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa 
na drogach oraz propagowa-
nie zasad udzielania pierwszej 
pomocy.

Decydują minuty

Polski Związek Motorowy, re-
alizując swoje cele statutowe, 
prowadzi szeroko pojętą dzia-
łalność w zakresie ratownictwa 
drogowego. Edukując, stara 
się nieść pomoc przedmedycz-
ną poszkodowanym w wypad-
kach drogowych, i nie tylko im. 
Należy pamiętać, że na miej-
sce wypadku drogowego jako 
pierwszy nadjeżdża przypadko-
wy kierowca, a nie karetka po-
gotowia ratunkowego. I to od 
jego umiejętności udzielenia 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej zależy niejednokrot-
nie uratowanie ludzkiego życia.

Dla zobrazowania, jak bły-
skawicznych działań to wyma-
ga, wystarczy przypomnieć, 
że w przypadku zatrzymania 
2 podstawowych funkcji ży-
ciowych, to jest krążenia i od-
dychania, czas na uratowanie 
człowieka wynosi zaledwie 
4-5 minut. W takich sytua-

cjach pierwsza pomoc, choć 
często bagatelizowana, staje 
się niejednokrotnie sprawą ży-
cia i śmierci.

Sprzęt dla OSP

Jednostki OSP, które często 
jako pierwsze przyjeżdżają 
na miejsce wypadku, muszą 
dysponować profesjonalnym 
sprzętem technicznym, umoż-
liwiającym skuteczną pomoc 
ofiarom zdarzeń komunika-
cyjnych. Dlatego też ważne 
jest sukcesywne doposażanie 
tych jednostek w odpowiedni 
sprzęt ratowniczy, które umoż-
liwia dotarcie do osób rannych 
i udzielenie im pierwszej po-
mocy.

Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego w Poznaniu, 

o czym już wielokrotnie pisa-
liśmy na łamach „Monitora”, 
w ramach swoich wydatków 
przeznaczonych na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i zatwierdzanych przez 
Wojewódzką Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego 
w Poznaniu, stara się wspo-
magać jednostki ratownicze. 

17 września Paweł Guzik, 
zastępca dyrektora WORD 
w Poznaniu, przekazał sprzęt 
ratowniczy druhnom i dru-
hom z OSP Kiszewo. Straża-
cy pozyskali komplet łańcu-
chów KSV11, umożliwiają-
cy ratowanie zakleszczonych 
w pojazdach osób, poszkodo-
wanych w wypadkach drogo-
wych. W wydarzeniu tym wziął 
udział również poseł Krzysztof 
Paszyk.

Edukacja przedszkolaków

Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że nasze bezpieczeństwo na 
drogach jest tym większe, im 
więcej uczestników ruchu dro-
gowego stosuje się do prze-
pisów i potrafi nieść pierwszą 
pomoc tam, gdzie wydarzy się 
nieszczęście. Istotne znacze-
nie ma tu edukacja uczest-
ników ruchu już od najmłod-
szych lat. Jeśli ta edukacja 
komunikacyjna będzie konty-
nuowana na wszystkich eta-
pach nauki szkolnej, na na-
szych drogach może będzie 
bezpieczniej, a wielu z nas bę-
dzie znało podstawowe zasady 
pierwszej pomocy. 

Dlatego też WORD Poznań, 
wraz z policją, strażą miejską 
i służbami ratowniczymi, od 

wielu lat prowadzi akcje edu-
kacyjne wśród przedszkolaków 
i najmłodszych uczniów szkół 
podstawowych. Celem jest 
rozbudzenie wyobraźni malu-
chów w aspekcie ich bezpie-
czeństwa na drodze i chodni-
ku. Do małych dzieci najlepiej 
trafiają zajęcia praktyczne, 
prowadzone w formie zaba-
wy, z użyciem makiet samo-
chodów, przejść dla pieszych, 
sygnalizatorów świetlnych, 
znaków itd. 

Wiele placówek przedszkol-
nych zostało już zaopatrzonych 
w podstawowe zestawy eduka-
cyjne, zawierające znaki dro-
gowe oraz autochodziki, czy-
li makiety samochodów, dzię-
ki którym przedszkolaki mogą 
poczuć się tak, jakby były kie-
rowcami samochodu. Ważnym 
uzupełnieniem nauki są mul-
timedialne tablice edukacyj-
ne, na których można wyświet-
lać treści o tematyce związa-
nej z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, podane w formie 
zabawy: quizy, zgadywanki, 
puzzle.

Ostatnim przykładem dzia-
łalności WORD Poznań w tym 
zakresie była uroczystość 
przekazania 24 września ta-
kiej tablicy maluchom z Przed-
szkola nr 4 w Mosinie. Dzię-
ki temu narzędziu dzieci będą 
mogły zacząć swoją przygodę 
z trudną tematyką przepisów 
drogowych i uczyć się właści-
wych zachowań na drodze.

Marek Szykor WORD Poznań
na podstawie materiałów  

PZM Poznań

O uratowaniu człowieka po wypadku decyduje m.in. czas.
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Od 24 września nowa tablica multimedialna służy dzieciom w Mosinie.
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Strażacy z OSP Kiszewo odebrali sprzęt ratowniczy.
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41 milionów
na inwestycje
Rozpoczął się kolejny kon-
kurs na dofinansowanie 
z PROW 2014-2020 zadań 
z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej.

Od 11 do 25 października 
2019 r. gminy, związki mię-
dzygminne oraz spółki, w któ-
rych jedynymi udziałowcami 
są jednostki samorządu te-
rytorialnego, mogą składać 
wnioski w naborze dotyczącym 
gospodarki wodno-ściekowej. 
Pieniądze na dofinansowanie 
zadań pochodzą z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

– 41 milionów złotych to 
pula, którą Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
przeznacza dla beneficjentów 
PROW 2014-2020 na realizację 
zadań związanych z gospodar-
ką wodno-ściekową. W obecnej 
perspektywie unijnego budżetu 
to już drugi nabór wniosków do-
tyczących tego zakresu. Pierw-
szy odbył się w 2016 roku. 
Wówczas rozdysponowaliśmy 
64 miliony złotych, co pozwo-
liło dofinansować 54 inwesty-
cje – mówi wicemarszałek wo-
jewództwa Krzysztof Grabowski.

Dofinansowaniem mogą być 
objęte projekty realizowane 
w miejscowościach liczących 
do 5000 mieszkańców. Pomoc 
przyznawana jest w formie re-
fundacji do 63,63 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych, a limit 
przypadający na jednego be-
neficjenta w okresie realizacji 
PROW 2014-2020 sięga 2 mi-
lionów złotych.

Wnioski można składać 
osobiście w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Pozna-
niu, przy al. Niepodległości 34  
(IV piętro) lub poprzez nadanie 
przesyłki rejestrowanej w pla-
cówce pocztowej (wówczas de-
cyduje data nadania przesyłki).

Treść ogłoszenia o naborze 
wraz z formularzem wniosku 
o przyznanie pomocy dostęp-
ne są na stronie internetowej 
Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
UMWW (www.dprow.umww.pl).

4 października w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-
go odbyło się szkolenie dla po-
tencjalnych beneficjentów. Na 
spotkaniu omówiono m.in. do-
kumentację konkursową, kry-
teria oceny wniosków, a także 
kwestie związane z prawidło-
wym przeprowadzeniem postę-
powania o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Wielkopolska na dożynkach prezydenckich w Spale
Tegoroczne ogólnopolskie 
święto plonów odbyło się 
w dniach 14-15 września 
w Spale.

Oficjalnym uroczystościom 
towarzyszył szereg atrakcji, 
m.in. „Konkurs na najładniej-
szy wieniec dożynkowy o na-
grodę Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej”, występy ze-
społów ludowych, kiermasze, 
zabawy dla dzieci, i jak co roku 
„Miasteczko Regionów”, gdzie 
ekspozycje przygotowały woje-
wództwa. Wśród promujących 
się regionów nie mogło zabrak-
nąć Wielkopolski. 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego zaprosił do 
współpracy Czarnkowsko-
-Trzcianecką Lokalną Grupę 
Działania. Wyjazd przedsta-
wicieli LGD umożliwił szeroką 
prezentację dziedzictwa kultu-
rowego i kulinarnego naszego 
regionu. 

Przy stoisku można było po-
dziwiać wyroby rękodzielnicze 
oraz degustować lokalnych 
przysmaków – wędlin, konfi-

tur i powideł, piwa rzemieśl-
niczego, a także chlebów na 
naturalnym zakwasie, ciast, 
nalewek oraz serów przygoto-
wanych przez panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Kamionki 
w gminie Lubasz. Wielkopol-
skich produktów skosztowa-
ła m.in. odwiedzająca „Mia-
steczko Regionów” para pre-
zydencka.

O dekoracje wielkopolskiego 
stoiska zadbał Roman Juszczyk 
z Kuźnicy w gminie Kramsk, 
który do wystroju wykorzy-
stał bogactwo roślin polnych, 
nawiązujących do motywów 
pszczelarskich. Z kolei Adrian 
Hałuszka z Trzcianki odwiedza-
jącym nasze stoisko opowiadał 
o swojej miłości do pszczelar-
stwa, wręczając małe słoiczki 

miodu oraz trzcinę dla murar-
ki ogrodowej. Inna mieszkanka 
Trzcianki, Marta Tyll, zachęcała 
do szydełkowania, prezentując 
własnoręcznie wykonane uni-
katowe czapki i szaliki.

Wizyta przedstawicie-
li Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
Lokalnej Grupy Działania była 
okazją do spotkania z LGD Kra-
ina Sanu z województwa pod-

karpackiego. Goszcząc przy 
stoisku prezesa Stanisława 
Wielgosa, Wielkopolanie mo-
gli podyskutować na temat 
wdrażania inicjatywy LEADER 
w ramach PROW 2014-2020, 
w tym o możliwościach reali-
zacji wspólnych przedsięwzięć.

Miłym akcentem, związa-
nym z uczestnictwem wo-
jewództwa wielkopolskiego 
w dożynkach prezydenckich 
w Spale, było wyróżnienie III 
nagrodą w konkursie na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy. 

Tegoroczny wieniec, promu-
jący nasz region, przygotował 
artysta ludowy Piotr Barań-
czak wraz z żoną Marią i ro-
dziną. Państwo Barańczakowie 
mieszkają we wsi Trzemeszno, 
w gminie Rozdrażew w po-
wiecie krotoszyńskim. Grupę 
wieńcową województwa wiel-
kopolskiego stworzył Zespół 
Tańca Ludowego „Głogowia-
nie” ze wsi Głogowa w gminie 
Raszków w powiecie ostro-
wskim. „Głogowianom” towa-
rzyszyła kapela Tursko.

Samorządy inwestują w drogi
30 milionów złotych z PROW 2014-2020 trafi do wielkopolskich gmin i powiatów  
na poprawę stanu dróg lokalnych.

25 września Zarząd 
W o j e w ó d z t w a 
Wielkopolskiego 

podjął uchwałę w sprawie do-
finansowania 32 zadań łącz-
ną kwotą 30 milionów złotych, 
pochodzących z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Ze wsparcia przewidziane-
go dla operacji typu „Budo-
wa lub modernizacja dróg lo-
kalnych” skorzysta 29 gmin: 
Wierzbinek, Czempiń, Kłoda-
wa, Nowe Skalmierzyce, Pa-
kosław, Białośliwie, Lisków, 
Lubasz, Łobżenica, Duszniki, 
Nekla, Sompolno, Tuliszków, 
Żerków, Przygodzice, Wągro-
wiec, Czermin, Grodziec, Kisz-
kowo, Granowo, Rzgów, Do-
bra, Pyzdry, Łubowo, Wielicho-
wo, Rychwał, Miejska Górka, 
Lwówek i Czarnków oraz 3 po-
wiaty: nowotomyski, jarociń-
ski i kościański.

Umowy o przyznaniu po-
mocy podpisze w październi-
ku 2019 roku wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

– 132 miliony złotych to 
suma funduszy, jakie od po-
czątku realizacji PROW 2014- 
-2020 Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego prze-
znaczył na wsparcie inwesty-
cji drogowych. Cieszę się, że 
umowy o przyznaniu pomocy 
podpisujemy w siedzibach sa-
morządów lokalnych. Z jednej 
strony to okazja do promocji 

PROW 2014-2020 w miej-
scach, do których program jest 
faktycznie adresowany, z dru-
giej, to szansa, aby porozma-
wiać z mieszkańcami i wysłu-
chać ich oczekiwań – podkre-
śla Krzysztof Grabowski.

Przypomnijmy, że drugi na-
bór dotyczący operacji typu 
„Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” przeprowa-

dzono w maju 2019 roku. 
Jego ogłoszenie było możliwe 
dzięki oszczędnościom, które 
powstały w efekcie realizacji 
przez beneficjentów programu 
148 inwestycji drogowych, do-
finansowanych w 2016 roku. 

– Zainteresowanie te-
gorocznym naborem wnio-
sków było bardzo duże. Do 
siedziby Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Pozna-
niu wpłynęły aż 124 wnioski 
o wartości przekraczającej 
100 milionów złotych – mówi 
Izabela Mroczek, dyrektor De-
partamentu PROW UMWW.

Wsparciem finansowym ze 
środków Unii Europejskiej ob-
jęte są projekty zakładające 
budowę lub przebudowę dróg 
gminnych, powiatowych, we-
wnętrznych lub odcinków tych 
dróg. Inwestycje mogą być re-
alizowane w miejscowościach 
do 5000 mieszkańców. 

Limit środków przypadają-
cych na jednego beneficjen-
ta w okresie realizacji progra-
mu wynosi 3 miliony złotych, 
a suma kosztów całkowitych 
pojedynczego przedsięwzięcia 
nie może przekroczyć dwukrot-
ności przyznanej na ten cel 
pomocy. Na zakończenie za-
dań przewidziano 24 miesiące 
w przypadku projektów jedno-
etapowych oraz 36 miesięcy 
w przypadku projektów dwu-
etapowych.

Zespół Ludowy „Głogowianie” ze wsi Głogowa w gminie Raszków wraz z kapelą Tursko z gminy 
Gołuchów zadbały o oprawę muzyczną podczas prezentacji wielkopolskiego wieńca dożynkowego.
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We wrześniu 2019 r. otwarto drogę łączącą sołectwa Grabionna i Okaliniec w gminie Miastecz-
ko Krajeńskie (powiat pilski). Budowę dofinansowano kwotą 1,4 mln zł z PROW 2014-2020. 
Na zdjęciu od lewej: wiceprzewodniczący sejmiku Jarosław Maciejewski, sołtys Grabionnej 
Janina Feindrei, wójt gminy Miasteczko Krajeńskie Małgorzata Włodarczyk, sołtys Okalińca 
Piotr Piątek, wicemarszałek Krzysztof Grabowski i wykonawca drogi Jarosław Jasiński.
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inna strona samorządu

>> Bliscy mówią na mnie… Dziku.
>>  W samorządzie najbardziej lubię… przewodniczącego 

sejmiku, za poczucie humoru.
>>  Bycie Wielkopolaninem oznacza… pyry z gzikiem 

w każdy piątek i emocje przy Bułgarskiej.
>>  Polityka to dla mnie… punkt wyjścia, w domu była za-

wsze obecna.
>>  Gdybym musiała zmienić zawód… zostałabym sędzią 

piłkarskim, z miłości do futbolu.
>>  Gdy skończyłam 18 lat… odebrałam książeczkowy do-

wód osobisty wydany i podpisany przez wójta gminy Tar-
nowo Podgórne, czyli… mojego tatę.

>> Na starość… będę uprawiać pomidory.
>> Żałuję, że… ludzie coraz mniej ze sobą rozmawiają.
>> Moim największym atutem jest… umiejętność słuchania.
>> Moja największa słabość to… upór.
>>  Nikomu dotąd nie mówiłam, że… łączenie obowiązków 

mamy dwójki dzieci i radnej nie zawsze bywa łatwe.
>>  Wierzę, że… język polityki może być kulturalny i mery-

toryczny, bez obrażania.
>> Mam nadzieję na… Polskę bez podziałów.
>> Kocham… życie.

>> Marta Dzikowska
>> ur. 13 kwietnia 1982 r., Poznań
>> „wykonywany zawód: mama i radna”
>> wybrana z listy KO, w okręgu nr 3
>> 17.832 głosy

monitorujemy radnych
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>> Marta Dzikowska:

Dowód od taty

 Monitor Wielkopolski – magazyn samorz¹dowy
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zapraszamy
Ktoś wybiera się w najbliż-
szym czasie do Warszawy? 
Dla tych, którzy mają to 
w planach, mamy zaprosze-
nie od Marka Greli – człowie-
ka, który od prawie już dzie-
więciu lat tworzy karykatury 
umieszczane na naszych ła-
mach w rubryce „monitoruje-
my radnych”. Artysta przygo-
tował jubileuszową wystawę 
„Żarty się skończyły?” 20 lat 
od rysunkowego debiutu. 

Karykatury, portrety i ma-
larstwo z bogatego dorobku 
Marka Greli można oglądać 
w Galerii Sztuki Teatru Ram-
pa, przy ul. Kołowej 20 w War-
szawie, od 21 października do 

25 listopada. Czekając na ju-
bileusz 10-lecia współpracy 
z „Monitorem”, gratulujemy, 
póki co, dwóch dekad działal-
ności artystycznej!

Stare powiedzenie głosi „spiesz się powoli”. I choć jego 
obowiązywanie zawieszamy na przykład tuż przed tak 
zwanym deadlinem gazety, bardzo spodobała nam się 
tabliczka wyśledzona przez nas w jednej z marszałkow-
skich instytucji kultury.
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wyśledzone

W lipcu – jak można było przeczytać choćby na naszych 
łamach – marszałek Marek Woźniak w kilkunastu gminach 
południowej i wschodniej Wielkopolski podpisywał z ich 
włodarzami umowy dotyczące dofinansowania pieniędzmi 
unijnymi realizowanych w tych miejscach projektów. Dotarł 
między innymi do gminy Zduny, by mocą swojego podpi-
su przekazać wielomilionowe dotacje z WRPO 2014+ na 
tamtejsze przedsięwzięcia. Dojeżdża zatem marszałek już 
prawie do rogatek miasteczka, wioząc te grube miliony, 
a tam – jak widać na zdjęciu – Ostatni Grosz!
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przywiezione

podsłuchane

Oczekując na rozpoczęcie 
wrześniowego posiedzenia 
sejmikowej Komisji Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publiczne-
go, dwie Elżbiety – skarbnik 
województwa Kuzdro-Lubiń-
ska i dyrektor Biura Ochrony 
Informacji Niejawnych i Za-
rządzania Kryzysowego Ru-
ta-Solarska – dyskutowały 
o… cechach charakteryzują-
cych osoby noszące ich imię.

– A wie pani, że wśród 
szesnastu skarbników woje-
wództw aż cztery to Elżbie-
ty? – zaskoczyła Kuzdro-Lu-
bińska.

Nie wierząc, sprawdzili-
śmy. I rzeczywiście! W Po-
znaniu jest Elżbieta Kuzdro-
-Lubińska, we Wrocławiu 
Elżbieta Berezowska, w Ka-
towicach Elżbieta Stolorz-
-Krzisz, a w Lublinie Elżbie-
ta Mocior.

To zaskakujące, że spośród 
kilkuset imion żeńskich (no 
i kilkuset męskich też, bo 
choć rzadziej, to jednak i pa-
nowie zdarzają się na tych 
stanowiskach) mamy wśród 
strzegących regionalnych fi-
nansów taką nadreprezenta-
cję Elżbiet.

Drążąc temat, sprawdzi-
liśmy, co „internety” mówią 
o charakterystyce osób no-
szących to imię. I tak, Elżbie-
ta „potrafi kierować ludźmi, 
w razie potrzeby wykazu-
jąc wiele sprytu. Jest osobą 
pełną majestatu, a do tego 
pewną siebie indywidualist-
ką, która nieczęsto dzieli się 
przemyśleniami i uczucia-
mi. Pewnie kroczy obraną 
drogą i nie ulega wpływom. 
Zawsze jednak to ona będzie 
wieść prym”.

I wszystko jasne.

podpatrzone
Jakich argumentów użyć 
podczas dyskusji, aby prze-
konać większość radnych 
do swojego zdania? W sej-
miku są zarówno analitycy, 
czyli zwolennicy wskaźni-
ków, tabel, statystyk i liczb, 
jak i mówcy, którzy potra-
fią przez kilkadziesiąt mi-
nut barwnie opowiadać. Są 
też i „wzrokowcy”, tj. miłoś-
nicy obrazów, slajdów i pre-
zentacji. 

Jeszcze inną taktykę wy-
brał we wrześniu radny Zbi-
gniew Czerwiński, który ana-
lizując koszty funkcjonowa-
nia dwóch przewoźników ko-
lejowych w naszym regionie, 
wyciągnął z kieszeni mary-

narki… sporą gotówkę, dzie-
ląc ją na 4 części. Ta wizu-
alizacja, oprócz prezenta-
cji w Excelu, PowerPoincie 
i blisko 20-minutowego wy-
stąpienia podczas sesji, miała 
ułatwić mówcy odpowiednią 
narrację.

Sejmik wysłuchał stano-
wiska klubu PiS w sprawie 
nierównego traktowania 
przewoźników kolejowych 
w regionie, ale większością 
głosów je odrzucił. A gdy Zbi-
gniew Czerwiński opuszczał 
mównicę, po sali rozległ się 
szmer niezadowolenia, że nie 
zostawił na stoliku… kilku-
dziesięciu zaprezentowanych 
rekwizytów.

Elżbieta Kuzdro-Lubińska podczas wrześniowej sesji sejmiku.
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Zbigniew Czerwiński rozłożył gotówkę zarówno podczas sesji, 
jak i obrad Komisji Budżetowej.
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