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Stop smogowi Rekordowy budżet
Na niespełna rok przed wyborami samorzą-
dowymi przypominamy kilka podstawowych
informacji o sejmiku województwa.

Kto zasiada w naszym „regionalnym par-
lamencie”? W jakich okręgach wyborczych zo-
stali przez nas wyłonieni radni? W jakich ko-
misjach stałych pracują?

Ile dotąd było sesji sejmiku? Które z nich
były szczególnie ważne (na zdjęciu – uroczy-
ste posiedzenie z okazji 1050. rocznicy Chrztu
Polski). Ile uchwał podjęto w trakcie minio-
nych trzech lat? Jakie inicjatywy radnych za-
padły w pamięć? Co z kolei sejmik zaplano-
wał na ostatnie miesiące swojej pracy
w obecnej kadencji? >> strony 8-9 FO
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Sejmik przyjął na grudniowej sesji długo wy-
czekiwane uchwały antysmogowe, które dają
narzędzia do walki o czystsze powietrze w re-
gionie. Trzy dokumenty (osobne dla Poznania,
dla Kalisza i dla Wielkopolski) wprowadzają
restrykcje dotyczące starych pieców (do 2024
roku powinny zniknąć najbardziej trujące ko-
tły) i słabej jakości opału.

Podczas dyskusji podkreślano, że oprócz
„kija” konieczna jest też „marchewka”,
a więc akcje edukacyjne oraz zapewnienie od-
powiedniego wsparcia z budżetu państwa
i funduszy na ochronę środowiska, które po-
zwoli na wymianę źródeł ciepła także mniej
zamożnym Wielkopolanom. >> strona 4

Wielkopolska ma budżet na 2018 rok i wie-
loletnią prognozę finansową – te dokumenty
sejmik uchwalił 18 grudnia.

Wydatki zaplanowano na rekordowym po-
ziomie 1,9 mld zł. Dochody będą mniejsze,
więc konieczna będzie pokrywająca deficyt
emisja obligacji za 295 mln zł. Tradycyjnie po-
nad połowę regionalnego budżetu pochłonie
transport i łączność, w tym inwestycje zwią-
zane z drogami i kolejami (na przykład zakup
nowych pociągów czy remont linii z Poznania
do Piły). Znaczące wydatki zaplanowano
również na szpitale i kulturę.

Jak ocenili te plany podczas sesyjnej dys-
kusji radni? >> strona 5

Na szpitale
75 mln zł z WRPO 2014+
przeznaczyły władze woje-
wództwa na wsparcie szpi-
talnych inwestycji w podle-
głych placówkach. Z kolei
strona rządowa potwierdziła
dofinansowanie budowy Wiel-
kopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka. >> strona 2

Nasze powiaty
Zamek w Gołuchowie, pałac
w Dobrzycy, a może atrak-
cyjny spływ kajakowy? Słyn-
ne zabytki i rzeka Prosna to
atuty powiatu pleszewskiego
– kolejnej wielkopolskiej „ma-
łej ojczyzny” prezentowanej
w naszym cyklu. >> strona 7

Sławny Sławski
Rozbudował Bazar, zapro-
jektował pawilony targowe
na PeWuKę, odbudował z po-
wojennych zniszczeń pozna-
ński ratusz. W rubryce „co za
historia” przypominamy po-
stać architekta Rogera Sław-
skiego. >> strona 10

Innowacyjni
14 grudnia podczas uroczy-
stej gali w Urzędzie Marsza-
łkowskim poznaliśmy naj-
bardziej innowacyjne firmy
w regionie, nagrodzone przez
samorząd województwa.

>> strona 11

Inna strona
samorządu
Szampan od nas na dwie set-
ki. Czy radny pójdzie pieszo
przez czterdzieści dni? Komu
gwiazdor grozi rózgą? Starszy
pan i dyrdymały. Ile jest wart
motocykl pierwszego mar-
szałka województwa wielko-
polskiego? >> strona 16

Jak oni pracują?
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Chwała naszym zwycięzcom
Jak przebiegały obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego?

WPoznaniu 27 grudnia
i w Warszawie 28
grudnia odbyły się

centralne obchody 99. rocz-
nicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, zorganizo-
wane przez samorząd woje-
wództwa.

– Nasi przodkowie nie uro-
dzili się bohaterami. A jednak
w godzinie próby nie zawa-
hali się, poszli do walki
i zwyciężyli. Zwykli ludzie.
Nasi pradziadowie. Tak nie-
wiele razy w polskiej, tra-
gicznej historii mieliśmy oka-
zję mówić „chwała zwycięz-
com”. Tym bardziej możemy

być dumni z naszych przod-
ków, którzy swym czynem
zadecydowali o przebiegu gra-
nic II Rzeczypospolitej – mó-
wił podczas uroczystości przy
poznańskim pomniku Po-
wstańców Wielkopolskich ich
gospodarz, marszałek Marek
Woźniak. A w Warszawie, na
Powązkach dodał: – Jeste-
śmy dumni z czynów naszych
ojców, a przypominanie o nich
uważamy za swój obowiązek
i zaszczyt.

W Poznaniu złożono kwia-
ty na mogile gen. Stanisława
Taczaka i w miejscach zwią-
zanych z powstaniem; mo-

dlono się też podczas mszy św.
w kościele farnym. Główna
część uroczystości tradycyjnie
odbyła się przy pomniku po-
święconym powstańcom. Do
uczestników okolicznościowe
listy skierowali prezydent RP
i marszałek Sejmu.

Później poznaniacy mogli
skorzystać z atrakcji przygo-
towanych na placu Wolności
w ramach obozu powstańcze-
go. Były m.in.: powstańcza
poczta, studio fotograficzne
w stylu retro, gra typu „esca-
pe room”, rekonstruktorzy
w strojach z 1918 roku, roz-
grzewająca grochówka i oko-

licznościowy chleb. Wieczo-
rem 1500 osób wzięło udział
w kolejnym „Biegu Powstania
Wielkopolskiego”, a melomani
w Auli UAM wysłuchali kon-
certu Poznańskich Słowików.

28 grudnia o 99. rocznicy
wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego przypomniano
w Warszawie. W intencji po-
wstańców odprawiono mszę
św. Po nabożeństwie wiązan-
ki kwiatów złożono przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza.
Hołd wielkopolskim bohate-
rom oddano na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach,
gdzie spoczywa wielu z nich.

Przy okazji obecnych uro-
czystości nie mogło zabraknąć
spojrzenia w przód – na to, co
czeka nas pod koniec 2018
roku. Jak będą wyglądały ob-
chody setnej rocznicy wybu-
chu powstania? Czy uda się
uniknąć ich uwikłania w bie-
żącą politykę i zademonstro-
wać wspólne przywiązanie
do chlubnej tradycji? Także te
pytania padały zarówno pod-
czas centralnych uroczystości,
jak i wielu innych wydarzeń
w całej Wielkopolsce, zorga-
nizowanych dla uczczenia
zwycięskiej insurekcji.

>> strona 3

Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich nie było asysty wojskowej. Pojawili się za to rekonstruktorzy, harcerze i zwykli mieszkańcy regionu.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Sprawdź
radnego

Jak ten czas leci! Właśnie wkroczyliśmy w ostatni już rok
obecnej samorządowej kadencji. Jeżeli nie wydarzy się nic
nadzwyczajnego, w listopadzie pójdziemy do urn, by wyłonić
swoich przedstawicieli we władzach gmin, powiatów
i województw.
Toczy się gorąca dyskusja wokół zmienianej ordynacji
wyborczej. Na przykład wokół tego, jakiej partii jaką korzyść
może przynieść zmiana okręgów wyborczych w głosowaniu
do sejmiku. Na fali tej debaty warto zadać sobie pytanie,
czy większość z nas wie, w jakich okręgach dotąd
wyłanialiśmy radnych naszego województwa? I którzy
przedstawiciele zasiadający w sejmikowych ławach
reprezentują nasz „fyrtel”?
Dla przypomnienia postanowiliśmy pokazać listę radnych
województwa w podziale na okręgi wyborcze. Podajemy też
składy sejmikowych komisji. Przypominamy, co dotąd robił
nasz „regionalny parlament” i jakie są plany na bieżący
rok. Warto zapoznać się z tymi informacjami, by za dziesięć
miesięcy bardziej świadomie podjąć decyzję. �

Najnowocześniejsza w Pol-
sce karetka podarowana
przez władze wojewódz-
twa poznańskiemu pogo-
towiu bardzo szybko oka-
zała się przydatna…

22 grudnia przed Urzędem
Marszałkowskim w Poznaniu
członek zarządu województwa
Maciej Sytek wręczył kluczy-
ki do ambulansu dyrektorowi
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu
Marcinowi Zielińskiemu.

Pojazd kosztował niemal
900 tys. zł, z czego 800 tys. zł
przekazał samorząd woje-
wództwa.

Karetka jest tak droga ze
względu na specjalistyczną
aparaturę, w którą została
wyposażona. ECMO to aparat,
który pełni funkcję serca lub
płuc. Krążenie, które mamy
wewnątrz organizmu, zostaje
przeniesione na urządzenie,
które jest obok nas. To w nim
następują takie procesy, jak
np. natlenienie i wtedy krew
wraca do organizmu. Płuca
przestają pełnić swoją funkcję,
a przejmuje to maszyna.

Poznańskie pogotowie ze
szpitalami klinicznymi Prze-
mienienia Pańskiego i Helio-
dora Święcickiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Pozna-
niu wdraża pierwsze w Polsce
zaawansowane metody lecze-
nia stosowane w ramach pro-
cedur programu ECMO. Cho-
dzi o przypadki nagłego za-
trzymania krążenia, ostrej
niewydolności mięśnia serco-
wego, ostrej niewydolności
oddechowej, zatruć oraz hi-
potermii. Wyspecjalizowany
zespół ratownictwa medycz-
nego, wykorzystując zainsta-
lowane w ambulansie urzą-
dzenie do mechanicznej kom-
presji klatki piersiowej, może
bezpiecznie przetransporto-
wać pacjenta do szpitala
w celu wdrożenia specjali-
stycznego leczenia.

Już po tygodniu od przeka-
zania nowa karetka bardzo się
przydała. Dzięki niej można
było przetransportować ze
szpitala w Toruniu do kliniki
w Poznaniu 2-letniego chłop-
ca cierpiącego na niewydol-
ność oddechową. ABO

Karetka już służy

Przekazany przed urzędem ambulans szybko przeszedł swój
chrzest bojowy.

FO
T.

A.
B

O
IŃ

S
KI

Po blisko stu latach od
światowej premiery „Le-
genda Bałtyku” Feliksa
Nowowiejskiego powróci-
ła na scenę Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu, a dzię-
ki internetowi mogli zo-
baczyć ją melomani na ca-
łym świecie.

Premierowy spektakl w re-
żyserii Roberta Bondary od-
był się 8 grudnia, a dwa dni
później poznańską insceni-
zację transmitowano na żywo
na platformie operavision.eu.
To projekt stowarzyszenia
Opera Europa, które skupia
najważniejsze teatry operowe
na naszym kontynencie.

Historię miłości Domana
i Bogny, bajkowy podwodny
świat i słowiańskie obrzędy
sobótkowej nocy pokazano
dzięki pracy 12 kamer. Re-
alizacja ta była możliwa dzię-
ki dofinansowaniu samorzą-
du województwa. Spektakl
wciąż można zobaczyć na
wspomnianej stronie inter-
netowej. ABO

Sukces opery

Świadkami niezwykłej uroczystości byli 11 grudnia pasażerowie popołudniowego po-
ciągu z Poznania do Wrześni. Pojazd pod nazwą „Powstaniec Wielkopolski” odprawił
zawiadowca w mundurze z okresu Powstania Wielkopolskiego z asystą rekonstrukto-
rów historycznych w mundurach powstańczych. Pasażerowie zostali poczęstowani go-
rącą kawą i herbatą w pamiątkowych kubkach, a dzieci – lizakami „zawiadowcy stacji”
z okolicznościową naklejką. Wśród machających im na pożegnanie był m.in. marsza-
łek Marek Woźniak. Od nowego rozkładu jazdy kilka pociągów samorządowej spółki Ko-
leje Wielkopolskie zaczęło kursować z powstańczymi nazwami. W głosowaniu wybra-
ne zostały: „Powstaniec Wielkopolski”, „Poznańczyk”, „Odwach”, „Cytadela”, „Sokół”,
„Rzepicha” i „Zdziechowa”. Jeżdżą z Poznania do Wrześni, Mogilna, Gołańczy, Zbąszynka,
Wolsztyna oraz z Leszna do Zbąszynka i Ostrowa Wlkp. ABO
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Powstaniec odjechał z poznańskiego dworca

Zakup robota da Vinci
przez Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii czy po-

wstanie oddziału onkologii
„jednego dnia” w szpitalu
w Ludwikowie – to tylko część
przedsięwzięć, które otrzy-
mają unijną dotację z WRPO
2014+. Marszałek Marek Woź-
niak (w towarzystwie Macie-
ja Sytka i Marzeny Wodziń-
skiej z zarządu wojewódz-
twa) poinformował 5 stycznia
w UMWW, że wsparcie z UE
dla 16 medycznych projektów
przekroczy 75 mln zł, a ich cał-
kowita wartość sięgnie 105
mln zł.

– Wsparcie opieki zdrowot-
nej w obecnej unijnej per-
spektywie finansowej jest ob-
ostrzone wieloma warunkami.
Z dotacji można realizować ro-
boty budowlane i inwestycje
związane z zakupem sprzętu
medycznego, niezbędne dla
diagnostyki i leczenia chorób
będących m.in. główną przy-
czyną dezaktywacji zawodo-
wej. Ale także tych związa-
nych z trendami demogra-
ficznymi – tłumaczył Marek
Woźniak. – Dlatego pieniądze
popłyną na doposażenie od-
działów ginekologicznych, pe-
diatrycznych, neonatologicz-
nych, kardiologicznych i pul-
monologicznych.

Wielkopolskie Centrum On-
kologii kupi system do chi-
rurgii robotowej da Vinci. To
jeden z najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie sys-

temów medycznych na świe-
cie, wspomagający operacje
chirurgiczne. Charakteryzuje
się niezwykłą precyzją, małą
inwazyjnością, pionierskimi
rozwiązaniami i intuicyjnym
interfejsem. Będzie to pierw-
sze tego typu urządzenie w na-
szym regionie.

Wielkopolskie Centrum Pul-
monologii i Torakochirurgii
zmodernizuje szpital w Lu-
dwikowie, gdzie powstanie od-
dział onkologii „jednego dnia”,
w którym pacjent przebywa do
24 godzin. Sprzęt i wyposaże-
nie medyczne zakupią też pla-
cówki WCPiT w Poznaniu
i Chodzieży.

Szpitale wojewódzkie w Ko-
ninie i Kaliszu otrzymają

sprzęt, który poprawi jakość
i efektywność leczenia oraz
pozwoli na wprowadzenie no-
woczesnych metod terapii.
Z kolei WSZ w Lesznie dopo-
saży m.in. pracownię hemody-
namiki, oddziały kardiologicz-
ny, pediatryczny i neonatolo-
giczny, a także blok operacyjny.

***
15 grudnia wiceminister

rozwoju Adam Hamryszczak
poinformował o decyzji rządu,
dotyczącej dofinansowania
kwotą ponad 101 mln zł z bu-
dżetu państwa budowy Wiel-
kopolskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka w Poznaniu. Bu-
dżet całej inwestycji sięga 375
mln zł, z czego 237 mln zł sta-
nowi dotacja unijna z WRPO

2014+, a 36,6 mln zł to wkład
własny samorządu z budżetu
województwa.

Urzędnicy podkreślają, że
zgoda rządu (wynikająca
z realizacji zapisów kontrak-
tu terytorialnego dla Wielko-
polski) uwolni pieniądze eu-
ropejskie na inne szpitalne
inwestycje w regionie, wyło-
nione w ramach unijnego kon-
kursu. Bez niej samorząd wo-
jewództwa sfinansowałby
z kredytu większą część kosz-
tów budowy WCZD, blokując
tym samym kilka projektów
szpitali powiatowych.

Jeszcze w styczniu podczas
sesji sejmik zatwierdzi plan fi-
nansowy związany z budową
szpitala dziecięcego. RAK

Są pieniądze na szpitale
75 mln zł wesprze inwestycje w wojewódzkich lecznicach,
a ponad 101 mln zł z budżetu państwa ułatwi budowę
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka powstanie obok szpitala przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.
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Nasi przodkowie nie uro-
dzili się bohaterami.
A jednak w godzinie

próby nie zawahali się, poszli
do walki i zwyciężyli. Zwykli
ludzie. Nasi pradziadowie
– mówił podczas uroczystości
przy pomniku Powstańców
Wielkopolskich ich gospodarz,
marszałek Marek Woźniak.
– Tak niewiele razy w polskiej,
tragicznej historii mieliśmy
okazję mówić „chwała zwy-
cięzcom”. Tym bardziej może-
my być dumni z naszych
przodków, którzy swym czy-
nem zadecydowali o przebiegu
granic II Rzeczypospolitej.

Samorząd województwa, jak
co roku wespół z Towarzy-
stwem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919,
zorganizował centralne ob-
chody rocznicowe. 27 grud-
nia odbyły się one w Poznaniu,
a dzień później w Warszawie.

W stolicy regionu złożono
kwiaty na mogile gen. Stani-
sława Taczaka i w miejscach
związanych z powstaniem;
modlono się też podczas mszy
św. w kościele farnym. Głów-
na część uroczystości trady-
cyjnie odbyła się przy pomni-
ku poświęconym powstańcom.

Byli harcerze i rekonstrukto-
rzy w strojach z epoki; zabra-
kło asysty wojskowej. Zrezy-
gnował z niej marszałek, nie
godząc się na elementy zwią-
zane z katastrofą smoleńską
podczas apelu pamięci.

Marek Woźniak nawiązał
do tej sytuacji w swoim prze-
mówieniu, wzywając do obję-
cia honorowym patronatem
przyszłorocznej, setnej rocz-
nicy wszystkie rodziny po-
wstańcze (do tej propozycji
pozytywnie odnieśli się później
w liście otwartym sejmikowi
radni PiS, sugerując też jed-
nak patronat prezydenta RP)
i apelując: – Może uda się nam
uniknąć uwikłania tych ob-
chodów w bieżącą politykę?
Może uda się uniknąć po-
uczanek o przywracaniu praw-
dziwego sensu słowom, war-
tościom i czynom, i czasie,
który chciał uśmiercić histo-
rię? Może uda się uniknąć li-
cytacji, kto jest większym pa-
triotą i lepszym Polakiem?
Może uda się wreszcie odzy-
skać udział Wojska Polskiego
w uroczystościach, z jego ce-
remoniałem, który jest na-
szym wspólnym dziedzictwem
narodowym i nie powinien

być wykorzystywany poli-
tycznie?

Po południu, już w lżejszej
atmosferze, rzesze poznania-
ków skorzystały z atrakcji
przygotowanych na placu Wol-
ności w ramach obozu po-
wstańczego. Były m.in.: po-
wstańcza poczta, studio foto-
graficzne w stylu retro, gra
typu „escape room”, rekon-
struktorzy w strojach z 1918
roku, rozgrzewająca gro-
chówka i okolicznościowy
chleb. Wieczorem 1500 osób
wzięło udział w kolejnym „Bie-
gu Powstania Wielkopolskie-
go”, a melomani w Auli UAM
wysłuchali koncertu Poznań-
skich Słowików.

28 grudnia o 99. rocznicy
wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego przypomniano
w Warszawie. W intencji po-
wstańców została odprawio-
na msza św. Po nabożeństwie
wiązanki kwiatów złożono
przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Hołd wielkopolskim
bohaterom oddano na Cmen-
tarzu Wojskowym na Powąz-
kach, gdzie spoczywa wielu
z nich.

Poza centralnymi obcho-
dami odbyło się też wiele in-

nych wydarzeń rocznicowych.
Np. 6 grudnia w Sali Lu-
brańskiego UAM uroczyście
podsumowano i wręczono na-
grody w konkursie „Warto
wiedzieć, warto zobaczyć”,
którego tegoroczna, pierw-
sza edycja przebiegała pod
hasłem „Powstanie Wielko-
polskie w mojej okolicy”.
11 grudnia w Pałacu Dzia-
łyńskich swoje „Dobosze” oso-
bom i instytucjom zasłużo-
nym w krzewieniu wiedzy
o naszej insurekcji przyznało
Towarzystwo Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego
1918/1919. 26 grudnia tra-
dycyjnie Poznański Chór Na-
uczycieli zorganizował lubia-
ną przez poznaniaków insce-
nizację przyjazdu do miasta
Ignacego Jana Paderewskie-
go. 29 grudnia powstańczą
rocznicę i postać spoczywa-
jącego w tej miejscowości ge-
nerała Józefa Dowbora-Mu-
śnickiego przypomniano
w podpoznańskim Lusowie.
Natomiast 5 stycznia, jak co
roku, przy upamiętniającym
ten fakt pomniku w Poznaniu
świętowano rocznicę zdobycia
przez powstańców lotniska
Ławica. ABO

Chwała zwycięzcom, naszym pradziadom
Jak przebiegały obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego?

Podczas uroczystości w Poznaniu jak zawsze nie zabrakło wielkopolskich harcerzy.
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Atrakcje przygotowane na placu Wolności przyciągnęły tłumy poznaniaków.

Uwagę młodszych i starszych zwracała replika niemieckiego
pojazdu pancernego Erhardt z 1919 roku.

Wiele osób ustawiło się w kolejkach do powstańczej poczty
oraz po pamiątkowe zdjęcie.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza samorząd województwa
reprezentowali marszałek Marek Woźniak oraz wicemar-
szałkowie Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski.

FO
T.

AR
C

H
IW

U
M

U
M

W
W

Kwiaty od sejmiku złożyli radni województwa na czele z prze-
wodniczącą Zofią Szalczyk.

– Może uda się nam uniknąć uwikłania obchodów w bieżącą
politykę? – mówił przy pomniku marszałek Marek Woźniak.
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Zbigniew Czer-
wiński (PiS), w
związku z prze-
jęciem przez Ko-
leje Wielkopol-
skie od Przewo-

zów Regionalnych (od wej-
ścia w życie nowego rozkładu
jazdy) obsługi części tras
w województwie, interpelo-
wał w sprawie kosztów pracy
eksploatacyjnej poszczegól-
nych spółek przewozowych.
Wniósł o przekazanie zesta-
wienia ich wysokości w ostat-
nich latach, z uwzględnieniem
kosztów remontów taboru.

Marek Sowa
(PiS) przypo-
mniał o swojej
interpelacji do-
tyczącej proble-
mów pasażerów

związanych ze zbyt niskimi pe-
ronami na stacjach kolejo-
wych pomiędzy Lesznem
a Ostrowem Wielkopolskim.
Ponadto radny ponownie upo-
mniał się o informowanie rad-
nych województwa o uroczy-
stościach organizowanych
przez samorząd w różnych
częściach regionu, związanych
na przykład z oddawaniem
do użytku inwestycji komuni-
kacyjnych.

Waldemar Wit-
kowski (SLD-
-UP) interpelował
pisemnie w spra-
wie przypadają-
cej w grudniu

2018 r. setnej rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopol-
skiego. Zasugerował, by do
organizowanej 26 grudnia in-
scenizacji wjazdu na Dworzec
Letni Ignacego Jana Pade-
rewskiego włączyć Chór
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego oraz by obchody stały
się okazją do promocji projek-
tu budowy jachtu „Powsta-
niec Wielkopolski” oraz pro-
gramu „Żagle dla Wszyst-
kich”, organizowanego przez
Wielkopolski Okręgowy Zwią-
zek Żeglarski.

Karol Kozan
(PiS) złożył pi-
semną interpe-
lację dotyczącą
zakupu ze środ-
ków samorządu

województwa skrzypiec dla
koncertmistrza Orkiestry
Kameralnej Polskiego Ra-
dia „Amadeus”. Radny po-
prosił o wyjaśnienia związa-
ne z wysokim szacowanym
kosztem zakupu takiego in-
strumentu. ABO

Sejmikowe
pytania

Przedstawiamy
tematy, które radni
poruszali 18 grudnia,
podczas XXXIX sesji
sejmiku, w ramach
punktu „interpelacje
i zapytania”.

Radni przyjęli uchwały
mające związek z reorga-
nizacją podległej samo-
rządowi województwa pla-
cówki oświatowej.

Konieczność korekt w wie-
loletniej prognozie finanso-
wej oraz w zapisach tego-
rocznego i przyszłorocznego
budżetu województwa miała
związek ze zmianą nazwy
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Starej Łubiance
na Wielkopolskie Centrum
Edukacji i Terapii w tejże
miejscowości.

Radni zgodzili się też na
utworzenie i włączenie w skład
tego centrum nowych jedno-
stek – Domu Wczasów Dzie-
cięcych oraz Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej. Ta reorga-
nizacja ma pozwolić na roz-
winięcie działalności placów-
ki w Starej Łubiance. ABO

Stara Łubianka
po nowemu
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Radni podglądali za granicą edukacyjne rozwiązania

Które edukacyjne pomysły (podpatrzone za granicą) warto wprowadzić w Wielkopolsce? – zastanawiali się radni z sejmi-
kowej Komisji Edukacji i Nauki, którzy podglądali funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w Peru i w Niemczech. W dniach
24-29 listopada nasza delegacja przebywała w Peru. Spotykała się m.in. z prezydentem kraju Pedro Pablo Kuczyńskim,
wiceburmistrz Limy Patricią Juárez i gubernatorem regionu Lima Nelsonem Chui Mehija, który zaproponował nawiązanie
współpracy partnerskiej z Wielkopolską. Z kolei pięć poznańskich uczelni (UAM, PP, UM, UP, AWF) promowało się na Tar-
gach Edukacyjnych w Arequipie, wśród ponad 50 szkół wyższych i instytucji edukacyjnych z całego świata.
W dniach 14-16 grudnia komisja zapoznała się natomiast z funkcjonowaniem systemu edukacji w Brandenburgii. Wi-
zytowano szkoły (zdjęcie z prawej), centrum wsparcia rzemiosła, podpatrywano projekty edukacyjne. Podczas obu wi-
zyt samorząd regionu reprezentowali: Marzena Wodzińska z zarządu województwa, radni Małgorzata Waszak i Sławomir
Hinc oraz dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW Dorota Kinal. RAK

Otulina bez zmian
Sejmik nie zgodził się na
proponowane przez swa-
rzędzkich radnych zmniej-
szenie otuliny Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zie-
lonka.

W stanowiącym załącznik
do uchwały sejmiku stanowi-
sku radni podkreślili, że po-
trzeba ochrony parku krajo-
brazowego oraz uwarunko-
wania prawne są najważniej-
sze, dlatego sejmik uznaje za
zasadne pozostawienie otuliny
w dotychczasowych granicach.

Przypomnijmy, że radni ze
Swarzędza podjęli uchwałę
zmierzającą do zmniejszenia
o prawie 50 ha otuliny Puszczy
Zielonki. W ten sposób chcie-
liby uniknąć ewentualnego

odszkodowania dla firmy Bros
(produkującej środki owado-
bójcze). Spółka przed kilkoma
laty zbudowała na tym terenie
w Janikowie (na podstawie
wydanej przez władze Swa-
rzędza zgody) magazyny. Teraz
chce rozpocząć tam produkcję,
ale nie zgadzają się na to
mieszkańcy i samorządowcy
z sąsiedniej gminy Czerwonak.

Radni gminy Swarzędz
w uchwale wskazywali na
„bezpowrotną utratę wartości
przyrodniczych i walorów kul-
turowych tego terenu”, bo po-
wstał tam wielkopowierzch-
niowy magazyn o pow. 3,1 ha.

Radnych województwa te
argumenty jednak nie prze-
konały. RAK

Medialna przewodnicząca

6 grudnia przewodnicząca
wielkopolskiego sejmiku
Zofia Szalczyk odebrała
wyróżnienie „Medialny Sa-
morządowiec”, przyznane
przez Wielkopolski Oddział
Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP.

Uroczystą galę na poznań-
skim Morasku przygotowali
wspólnie dziennikarze stowa-
rzyszenia razem z władzami
Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM.

Statuetki i certyfikaty „Me-
diom Przyjazny” dla osób,
z którymi dziennikarzom i re-

dakcjom współpracowało się
najlepiej, otrzymali: wice-
przewodniczący Rady Powia-
tu Kościańskiego Kazimierz
Dembny, prezes zarządu
Press Service Zbigniew Długi,
prezes firmy AGRO-HAN-
DEL w Mościszkach Jan Lu-
dwiczak, prezes OSP w Głu-
chowie oraz właściciel Zajaz-
du „U Jana” Jan Ratajczak,
prezes zarządu MZGOK
w Koninie Jan Skalski, pro-
rektor UAM prof. Tadeusz
Wallas, dyrektor Szpitala im.
Raszei w Poznaniu Elżbieta
Wrzesińska-Żak. RAK

Przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk (w środku) otrzymała
wyróżnienie w kategorii „Medialny Samorządowiec”.
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Spalanie węgla, zarówno
w domowych piecach, jak
i instalacjach przemy-

słowych, wiąże się z emisją
wielu szkodliwych dla zdrowia
substancji. Pyły, tlenki azotu,
rtęć, dwutlenek siarki i ben-
zo(a)piren, które wdychamy
codziennie w zanieczyszczo-
nym powietrzu, przenikają do
organizmu, wpływając m.in.
na układy oddechowy, krąże-
niowy, odpornościowy.

O tym problemie mówi się
od wielu lat, dlatego samo-
rządy podejmują próby ogra-
niczenia zjawiska smogu. Gru-
dniowe uchwały sejmiku (dla
Wielkopolski, dla Poznania
i dla Kalisza) wprowadzają re-
strykcje dotyczące starych pie-
ców i kiepskiej jakości opału.

Z Wielkopolski znikną ni-
skiej jakości paliwa: węgiel

brunatny, muły, miał węglowy
o niskiej ziarnistości i tzw.
flotokoncentraty. Z kolei węgiel
kamienny objęto kilkoma pa-
rametrami. To m.in. niska za-
wartość popiołu po spalaniu
(nie więcej niż 10 proc.), mini-
malna wartość opałowa (co
najmniej 23 MJ/kg) i zawar-
tość siarki nieprzekraczająca
0,8 proc. A drewno, które tra-
fi do naszych pieców, powinno
być sezonowane, by jego wil-
gotność nie przekraczała 20
proc.

Zmiany dotyczą też pie-
ców: do 2024 r. z naszych do-
mów mają zniknąć najstar-
sze i najbardziej trujące ko-
tły, tzw. pozaklasowe. Od
2028 r. restrykcje obejmą
kotły spełniające normy
3. i 4. klasy. Wszystkie nowe
piece, sprzedawane i monto-

wane po 1 maja 2018 r., mu-
szą zapewniać automatyczne
podawanie paliwa i nie mogą
posiadać rusztu awaryjnego.
A kominki muszą osiągać wy-
soką sprawność cieplną (80
proc.) albo być wyposażone
w specjalne filtry. Te, które nie
spełniają wymagań, muszą
być wymienione do 2026 r.

– Uchwalamy sankcje, za-
kazy i nakazy, ale to od wła-
ścicieli pieców zależy, co do
nich wkładają – zauważył
marszałek Marek Woźniak,
zapowiadając akcję edukacyj-
ną, skierowaną do mieszkań-
ców. – Konieczne jest też
wsparcie z budżetu państwa
lub z funduszy ochrony śro-
dowiska na wymianę źródeł
ciepła, by stać było na to tak-
że mniej zamożnych Wielko-
polan. RAK

Smog – stop!
Sejmik przyjął trzy uchwały, które pomogą
w walce o czystsze powietrze.

Za kilka lat kominki powinny osiągać wysoką sprawność cieplną (80 proc.) albo muszą
zostać wyposażone w specjalne filtry.
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WWiicceemmaarrsszzaałłeekk  WWoojjcciieecchh  JJaannkkoowwiiaakk
– odnosząc się do interpelacji Mirosławy Rutkow-
skiej-Krupki w sprawie wykonania miejsc parkingo-
wych na wysokości cmentarza w miejscowości Lu-
chowo przy drodze wojewódzkiej nr 242, poinfor-
mował, że zakres rozbudowy drogi obejmował jedynie
przebudowę istniejących miejsc parkingowych. Od-

powiadając na wniosek dotyczący budowy chodnika oraz postawienia
znaku „przejście dla pieszych” przy tej samej drodze w Łobżenicy,
przekazał, że ten fragment chodnika został już wykonany, a prze-
widywany termin oznakowania przejścia dla pieszych to I połowa
2018 r., po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organiza-
cji ruchu. Nawiązując do kwestii zapadającej się kratki ściekowej
na DW 242 w Szczerbinie, poinformował, że zostanie ona naprawiona
wiosną 2018 r.
– w odpowiedzi na interpelację Mikołaja Grzyba w sprawie wydłu-
żenia ciągu pieszo-rowerowego Ostrzeszów – Szklarka Myślniewska
do terenów inwestycyjnych miasta, poinformował, że opracowywana
dokumentacja projektowa rozbudowy DW 444 nie obejmuje wska-
zanej inwestycji. Będzie ona jednak wskazana do umieszczenia 
w rozpoczynającym się w 2018 r. Programie Budowy Ścieżek Ro-
werowych. Odpowiadając na wniosek dotyczący rozbudowy drogi nr
449 od granicy województwa do miejscowości Pałaty, przekazał, że
opracowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji zostanie zle-
cone w I kwartale 2018 r.

CCzzłłoonneekk  zzaarrzząądduu  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaacciieejj  SSyytteekk
– odpowiadając na interpelację Sławomira Hinca,
przekazał m.in., że w związku z uczestnictwem w mi-
sjach gospodarczych na rynkach pozaeuropejskich,
takich jak Angola, w szczególnych sytuacjach przed-
stawiciele zarządu województwa zapraszają do to-
warzyszenia oficjalnej delegacji z Wielkopolski m.in.

przedstawicieli regionalnych instytucji otoczenia biznesu czy świa-
ta nauki. Udział wspomnianych instytucji w tego rodzaju wydarze-
niach zawsze odbywa się z obopólną korzyścią, zarówno dla woje-
wództwa, jak i dla towarzyszących podmiotów. Udział przedstawi-
ciela Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w wyjeździe studyjnym do
Angoli w dniach 27.06.-04.07.2017 miał na celu wzmocnienie roli
funduszu i wnikliwą analizę ekonomiczną miejsca potencjalnych in-
westycji wielkopolskich, zabezpieczonych środkami WFR. Refundacja
kosztów udziału przedstawiciela WFR w misji do Angoli została do-
konana na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy wojewódz-
twem a funduszem.

CCzzłłoonneekk  zzaarrzząądduu  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaarrzzeennaa  WWooddzziińńsskkaa
– przekazała Waldemarowi Witkowskiemu, że po-
informowano Polską Organizację Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych Fundację Aktywizacji Za-
wodowej Osób Niepełnosprawnych, iż zgodnie z ogło-
szeniem otwartego konkursu ofert na realizację 
w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji za-

wodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami nie ma za-
stosowania tryb odwoławczy do postanowień uchwały zarządu w spra-
wie wyboru oferty i udzielania dotacji. Jednocześnie zachęciła do
kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
w celu omówienia zasad wnioskowania o dotacje ze środków Sa-
morządu Województwa Wielkopolskiego. Z kolei odpowiadając na
interpelację radnego w sprawie instalacji termicznego przekształ-
cania odpadów w Poznaniu, wskazała powody, dla których nie moż-
na przekroczyć jej mocy przerobowej, wynoszącej 210 000 Mg/rok:
– dla tej wartości została przeprowadzona ocena oddziaływania na
środowisko, jest to maksymalna moc określona w decyzji środo-
wiskowej; – ww. moc przerobowa została określona jako maksymalna
w decyzji marszałka udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla
przedmiotowej instalacji, gdyż o taką wartość mocy przerobowej za-
wnioskował prowadzący instalację; – nie można przekroczyć limitu
możliwości spalenia 30 proc. ilości wytwarzanych odpadów komu-
nalnych w danym województwie, wynikającego z ustaleń Krajowe-
go planu gospodarki odpadami 2022.

SSeekkrreettaarrzz  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  TToommaasszz  GGrruuddzziiaakk
– odpowiadając z upoważnienia marszałka woje-
wództwa na interpelację Sławomira Hinca, poin-
formował, że wszystkie windy w UMWW są serwi-
sowane w ramach umowy serwisowej firmy z od-
powiednimi uprawnieniami oraz gwarancji gene-
ralnego wykonawcy inwestycji pn.: „Budowa sie-

dziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34”, jak również pod-
legają badaniom przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. W przypadku jednej z wind w wyniku prze-
glądu stwierdzono, że liny w związku ze zużyciem wymagają wy-
miany, dlatego też dźwig do czasu dostarczenia i zamontowania
nowych lin został wyłączony z użytku. Następnie, po zgłoszeniu 
i dokonaniu przeglądu przez UDT, ponownie został dopuszczony
do ruchu.                                                                        ABO

Zarząd odpowiada

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

Regiony  z Angoli i Rumu-
nii to kolejne obszary, 
z którymi chce zintensyfi-
kować kontakty Wielko-
polska.

18 grudnia sejmik przyjął
uchwałę w sprawie projektu
listu intencyjnego o współ-
pracy między województwem
wielkopolskim a prowincją
Huíla w Angoli.

Jak podkreślono w uza-
sadnieniu do uchwały, po-
twierdzeniem możliwości, ja-
kie daje wejście na rynek
afrykański, były rozmowy
prowadzone podczas wizyt
studyjnych przedstawicieli
Wielkopolski w Angoli w 2016
i 2017 roku. Ten kierunek

współpracy wpisuje się też 
w działania rządowe w ra-
mach projektu „Go Africa”.
Wielkopolska i Huíla zamie-
rzają podjąć kooperację go-
spodarczą, techniczną, rolni-
czą, naukową, społeczno-kul-
turalną i w sferze ochrony
środowiska.

Przypomnijmy, że podczas
listopadowej sesji sejmik przy-
jął uchwałę w sprawie pro-
jektu porozumienia o współ-
pracy między Wielkopolską 
a okręgiem Sibiu w Rumunii.
18 grudnia, po akceptacji tych
zamierzeń przez MSZ, radni
uchwalili ostateczną zgodę
na zawarcie takiego porozu-
mienia.                         ABO

Będą współpracować
z kolejnymi partnerami

O postaci św. Jana Chrzciciela, który nie bał się mówić
prawdy nawet za najwyższą cenę, a także o tym, że spra-
wujący władzę powinni być obdarzeni autorytetem – usły-
szeli wojewódzcy radni od ks. dr. Rafała Pajszczyka, ar-
chidiecezjalnego duszpasterza administracji. Członkowie
sejmiku zebrali się na opłatkowym spotkaniu tuż po za-
kończeniu grudniowej sesji. I choć jeszcze kilka chwil
wcześniej, podczas obrad w sali sesyjnej nie brakowało
także ostrych polemicznych starć, tutaj, po życzeniach
złożonych przez przewodniczącą sejmiku Zofię Szalczyk,
większość samorządowców, przełamując polityczne po-
działy, wyciągnęła do siebie rękę z białym opłatkiem. ABO
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Podziały przełamane opłatkiem

Na rekordowe 1,9 mld zł
zaplanowano wydatki 
z budżetu wojewódz-

twa w 2018 r. Wpływy budże-
towe wyniosą około 1,6 mld zł,
a deficyt w wysokości 295 mln
zł zostanie pokryty przez obli-
gacje. To trzy najważniejsze po-
zycje w przyszłorocznym pla-
nie dochodów i wydatków, któ-
ry 18 grudnia, podczas sesji
sejmiku, poparło 31 radnych 
(6 osób głosowało przeciw).
Sejmik przyjął też wieloletnią
prognozę finansową regionu.

Nie tylko transport

Tradycyjnie największą część
regionalnego budżetu (ponad
połowę) pochłoną wydatki na
transport i łączność. Na reali-
zację projektów kolejowych 
i drogowych zaplanowano oko-
ło 950,5 mln zł. To efekt roz-
strzygniętych w 2017 r. prze-
targów na najbardziej kosz-
towne przedsięwzięcia, współ-
finansowane z WRPO 2014+.
Wśród nich jest np. zakup 10
„elfów 2”, remont linii kolejo-
wej z Poznania do Piły oraz
382,5 mln zł przeznaczone na
budowę i utrzymanie dróg.

Plan na 2018 r. zakłada też
istotne wydatki (293 mln zł) 
w tzw. sferę społeczną (w tym
szpitale) i kulturę (143 mln zł). 

W porównaniu z pierwot-
nym projektem zarząd woje-
wództwa nie rekomendował
zbyt wielu zmian. Dodatkowe
100 tys. zł przeznaczono na na-
grody w konkursie na najlep-
szy powiatowy urząd pracy 
w Wielkopolsce w zakresie
efektywnej aktywizacji bezro-
botnych. Z kolei kwota 200 tys.
zł wesprze działania WUP 
w Poznaniu, kontynuującego
program „Razem – Skutecz-
niej” dla osób długotrwale bez-
robotnych. O te korekty wnio-
skowała sejmikowa Komisja

Rodziny i Polityki Społecznej.
Największa zmiana to prze-
sunięcie na 2018 r. kilkudzie-
sięciu mln zł zaliczki dla byd-
goskiej firmy PESA, która ma
dostarczy nam 10 nowych „el-
fów 2”.

Budżet na wybory?

Głosowanie poprzedziły wy-
stąpienia w imieniu klubów 
i dyskusja. 

– Budżet jest dobrze zapla-
nowany, odzwierciedla dobrą
koniunkturę wielkopolskiej
gospodarki – zauważył Jan
Grzesiek (PSL).

– To ambitny budżet, choć
warto postawić pytanie, czy
uda się go zrealizować, patrząc
na wydatki z 2017 r. – zasta-
nawiał się Wiesław Szczepań-
ski (SLD-UP), krytykując też
wzrost wydatków na admini-
strację i promocję oraz nie-
równomierny wzrost płac w sa-
morządowych instytucjach
kultury.

– Od wielu lat spokojnie 
i konsekwentnie konstruujemy
plan wydatków, wspierając

określone dziedziny. W Wiel-
kopolsce też, inaczej niż w Ło-
dzi czy na Dolnym Śląsku,
prowadzimy zrównoważoną
politykę, ułatwiającą rozwój na
prowincji, w mniejszych miej-
scowościach – komentował Ra-
fał Żelanowski (PO).

– Szkoda, że duży budżet
proinwestycyjny jest realizo-
wany raz na 4 lata, przed wy-
borami – zauważył szef klubu
PiS w sejmiku Dariusz Szym-
czak, który skrytykował też
wydatki na organizację Dnia
św. Marcina w Brukseli, pytał
o plany obchodów rocznicy
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego i zaapelował o lepszą
promocję transportu szyno-
wego.

Dwie poprawki

Zbigniew Czerwiński (PiS) do-
dał, że wydatki w 2018 r. są
duże, bo wielu inwestycji nie
udało się zrealizować w 2017 r.
i zostały one przesunięte, 
a Ryszard Grobelny (niezrze-
szony) argumentował, że na-
leżałoby wpisać wzrost docho-

dów do WPF na kolejne lata.
Do projektu budżetu zgło-

szono podczas sesji tylko dwie
poprawki. Zbigniew Czerwiń-
ski wnioskował o zapisanie 
w rezerwie celowej 4 mln zł na
remont wind w UMWW oraz
o ogłoszenie konkursu na dzia-
łania profilaktyczne, zamiast
przekazywania 600 tys. zł bez-
pośrednio do poznańskiego
OPEN. Większość radnych od-
rzuciła te propozycje.

– Ten budżet pozwala nam
konsekwentnie realizować
najważniejsze inwestycje 
w Wielkopolsce. Jesteśmy
przykładem, że można szybko
i efektywnie wydawać środki
w ramach europejskiej poli-
tyki spójności. Mamy ambicje,
żeby zrealizować 100 procent
tego, co zamierzamy – odpo-
wiedział marszałek Marek
Woźniak. Poinformował też,
że stabilną sytuację woje-
wódzkich finansów potwier-
dziła w najnowszym ratingu
agencja Fitch, która podkre-
śliła dobre zarządzanie ope-
racyjne i zrównoważoną poli-
tykę budżetową.             RAK

Rekordowy budżet
Sejmik uchwalił plan dochodów i wydatków województwa na 2018 r.

Zanim radni zaczęli debatę nad budżetem, harcerze z Wielkopolskiej Chorągwi ZHP na cze-
le z komendantem Tomaszem Kujaczyńskim przekazali samorządowcom Betlejemskie Świa-
tło Pokoju. Odebrali je: przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk w towarzystwie marszałka
Marka Woźniaka oraz członków sejmikowego prezydium i przewodniczących klubów radnych.
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Jak, w opinii europejskich
samorządowców, powinny
zostać ukształtowane fi-
nanse unijne w kolejnych
latach?

Dowiemy się tego m.in. na
przełomie stycznia i lutego 
z opinii Europejskiego Komi-
tetu Regionów, której projekt
przygotowywał przez ostat-
nie tygodnie marszałek Ma-
rek Woźniak. 

W połowie grudnia projekt
został przyjęty na posiedzeniu
komisji COTER. Według mar-
szałka, przyszły budżet oraz
wieloletnie ramy finansowe
UE po 2020 r. powinny być
tak skonstruowane, aby móc
wzmocnić poczucie zaufania
obywateli do projektu euro-
pejskiego. 

– Unia musi sprostać no-
wym wyzwaniom, takim jak
migracje czy wskazywana co-
raz częściej przez młodych lu-
dzi kwestia bezpieczeństwa.
Musimy pamiętać, że cięcia 
w budżecie UE (związane
m.in. z brexitem) bez wpro-
wadzenia zmian w WRF
zwiększą obciążenia dla

państw członkowskich albo
spowodują ograniczenia 
w poziomie finansowania
wspieranych polityk, w tym
tak istotnych dla Polski: spój-
ności i rolnej – mówił w Bruk-
seli Marek Woźniak. – Dla-
tego potrzebujemy ambitne-
go budżetu dla UE, większe-
go i składającego się z róż-
nych źródeł. Należy przepro-
wadzić zasadniczą reformę
systemu WRF, gdyż to po-
zwoli na zapewnienie wyż-
szego poziomu finansowania
i zachowanie wsparcia dla
wszystkich regionów.

Wcześniej, na początku
grudnia, marszałek rozma-
wiał w Brukseli o przyszłości
unijnego budżetu z zajmują-
cym się tą tematyką komisa-
rzem Güntherem Oettinge-
rem, wicepremierem Bułgarii
Tomislavem Donchevem, wi-
ceprzewodniczącym grupy ro-
boczej Parlamentu Europej-
skiego ds. budżetu i polityki
strukturalnej Janem Ol-
brychtem oraz minister ds.
prezydencji Bułgarii w UE
Lilianą Pavlovą.            ABO

W Brukseli o budżecie UE

Świetlice 
na podwórkach

Ponad 5 mln zł wesprze
działalność 120 świetlic
podwórkowych prowa-
dzonych przez harcerzy, 
a powiat ostrowski wyda
blisko 3 mln zł na rozwój
kształcenia zawodowego.

To efekt dwóch projektów
realizowanych w ramach
WRPO 2014+. Umowy o ich
dofinansowanie podpisano 
3 stycznia w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu.

– Inwestycje wspierające
szkolnictwo, rynek pracy czy
walkę z wykluczeniem spo-
łecznym są zapewne mniej
spektakularne niż budowa
dróg, remonty torów czy za-
kup pociągów, ale to przed-
sięwzięcia istotne ze wzglę-
dów społecznych – zaznaczył
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak.

Związek Harcerstwa Pol-
skiego Chorągiew Wielkopol-
ska utworzy 120 świetlic po-
dwórkowych w kilkunastu
powiatach. Bezpośrednie
wsparcie obejmie 1830 wiel-

kopolskich dzieci w wieku od
6 do 18 lat, zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym z po-
wodu uzależnień lub niewy-
dolności wychowawczej ro-
dziny. Zajęcia będą prowa-
dzone w terenie, w grupach
10-15-osobowych. Doświad-
czona kadra zapewni aktyw-
ne formy wychowawcze,
wspierające rozwój przedsię-
biorczości, ekspresji arty-
stycznej i umiejętności spo-
łecznych.

Z kolei powiat ostrowski
wyda blisko 3 mln zł na roz-
wój kształcenia zawodowe-
go. Działania obejmą 6 szkół
i skupiać będą się na reali-
zacji zajęć pozalekcyjnych 
w formie szkoleń i kursów
podnoszących kwalifikacje za-
wodowe uczniów, staży za-
wodowych u pracodawców,
doskonalenia kompetencji na-
uczycieli i instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu. Projekt
obejmie także zakup infra-
struktury niezbędnej do na-
uki zawodu.                  RAK

Umowy podpisał wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
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Do 24 stycznia WUP w Po-
znaniu przyjmuje zgłosze-
nia od młodzieży zaintere-
sowanej pracą w Niem-
czech w 2018 r.

Urząd pracy w Bonn przy-
słał ofertę pracy wakacyjnej
dla polskich uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych (z wyjąt-
kiem LO) i studentów. To
szansa dla osób znających ję-
zyk niemiecki i deklarują-
cych wyjazd na co najmniej 
2 miesiące latem 2018 r. 

Większość ofert dotyczy za-
trudnienia w rolnictwie;
mniej przy sprzątaniu bu-
dynków, w hotelarstwie i ga-
stronomii, w przemyśle. RAK

Jest praca

Wojewódzka Rada Dialo-
gu Społecznego podsumo-
wała ostatni rok swojej
pracy i wybrała nowego
przewodniczącego.

Ostatnie w 2017 roku po-
siedzenie WRDS odbyło się 20
grudnia w Urzędzie Mar-
szałkowskim.

Podsumowano na nim mi-
nione dwanaście miesięcy
pracy rady. Dialog w tym cza-
sie został poświęcony m.in.
problematyce komunikacji
kolejowej. Rozmawiano głów-
nie o potrzebie uruchomienia
połączenia Gniezno-Września-
-Jarocin oraz niedogodno-

ściach dla podróżnych zwią-
zanych z remontem trasy ko-
lejowej Poznań-Warszawa.
Istotnym tematem posiedzeń
WRDS okazały się problemy
gospodarcze aglomeracji po-
znańskiej oraz szanse roz-
woju regionu upatrywane 
w potencjale edukacji wyż-
szej. Zwracano m.in. uwagę
na odpowiedni kierunek
kształcenia przyszłych kadr.
W tym kontekście dyskuto-
wano też o rynku pracy, ten-
dencjach spadku bezrobocia
oraz zatrudnianiu cudzo-
ziemców wraz z legalizacją
ich pobytu na terenie RP.

Dialog poświęcono również
przewlekłości spraw gospo-
darczych w sądach, w szcze-
gólności w Krajowym Reje-
strze Sądowym, a także budo-
wie odkrywkowej kopalni wę-
gla brunatnego „Ościsłowo”.

Zgodnie z rotacyjną zasadą
przewodniczenia radzie, po
marszałku Marku Woźniaku
i prezesie zarządu wielkopol-
skiego Związku Pracodaw-
ców „Lewiatan” Jacku Sil-
skim, nowym przewodniczą-
cym WRDS został przedsta-
wiciel strony rządowej – wo-
jewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann.                      ABO

Za nami kolejne miesiące dialogu

7 grudnia w UMWW w Poznaniu, 
z udziałem m.in. Marzeny Wodziń-
skiej z zarządu województwa, pod-
sumowano V edycję konkursu „Przy-
rodnicze rymowanie – otaczającego
świata poznawanie – rośliny pól, la-
sów i ogrodów wielkopolskich par-
ków krajobrazowych”. Uczniowie
poznali 20 wybranych gatunków ro-
ślin, występujących w parkach kra-
jobrazowych, a zadaniem uczestni-
ków było przedstawienie ich w po-
staci prac plastycznych lub lite-
rackich. Spośród 499 nadesłanych
prac (z 44 szkół podstawowych)
wyłoniono 108 laureatów, którzy
otrzymali dyplomy i upominki. RAKFO
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Uczniowie nagrodzeni za przyrodnicze rymowanie

Zawodnicy, trenerzy, przed-
stawiciele uczelni, samo-
rządowcy oraz działacze

związków sportowych spotka-
li się 14 grudnia w UMWW 
w Poznaniu, by podsumować
efekty rywalizacji sportowej
w 2017 r. 

– Ten mijający rok możemy
uznać za udany dla wielko-
polskich sportowców. Gratu-
luję wszystkim tym, którzy od-
nieśli sukcesy i cieszę się, że
dołożyliśmy do nich swoją ce-
giełkę. Samorząd wojewódz-
twa konsekwentnie wspiera
sport i, co ważne, stara się
sukcesywnie zwiększać prze-
znaczoną na jego rozwój pulę
pieniędzy. To ma przełożenie
na wyniki – podkreślił mar-
szałek Marek Woźniak.

Oprócz refleksji nad wyni-
kami wielkopolskich zawod-
ników w minionym roku dys-
kutowano też o wspieranych
przez samorząd regionu szko-
leniu i rywalizacji młodzieży
oraz nagrodzono najbardziej
utytułowanych zawodników,
trenerów i działaczy w Wiel-
kopolsce.

Statuetki i nagrody finan-
sowe (w wysokości od 4 do 8

tys. zł) odebrali medaliści
Igrzysk Głuchych, MŚ oraz
ME: Monika Michalik (zapa-
sy, Grunwald Poznań), Wiktor
Chabel (wioślarstwo, Posna-
nia), Adam Wicenciak (wio-
ślarstwo, KW 04 Poznań), Ka-
tarzyna Kołodziejczyk (kajaki,
KTW Kalisz), Patrycja Wy-
ciszkiewicz (lekka atletyka,

AZS Poznań), Nikol Płosaj
(kolarstwo, Mróz Jedynka
Kórnik) oraz cztery przedsta-
wicielki klubu TON Poznań:
Alina Jagodzińska, Agnieszka
Kaczmarczyk, Paulina Pru-
sinowska (wszystkie piłka noż-
na) i Natalia Brzykcy (judo).

Propagator biegów Janusz
Grzeszczuk i wieloletni dzia-

łacz piłkarski Mirosław Jan-
kowski zostali osobistościami
roku, a nagrody dla wybitnego
trenera przyznano: Radosła-
wowi Miśkiewiczowi z TON Po-
znań, zapaśnikowi Mateuszo-
wi Gucmanowi z Grunwaldu
Poznań i trenerce lekkiej atle-
tyki Janinie Zielińskiej z Basz-
ty Szamotuły.                  RAK

Jaki był rok w sporcie?
14 grudnia w Poznaniu podsumowano wyniki naszych zawodników.

Najlepsi sportowcy w towarzystwie marszałka Marka Woźniaka.
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Lekcja z historii:
Powiat pleszewski powstał 
1 stycznia 1818 r. na pod-
stawie rozporządzenia króla
pruskiego Fryderyka Wilhel-
ma III. Był 1,5-krotnie więk-
szy niż obecnie, a utworzono
go z ziem wchodzących
wcześniej w skład powiatów
śremskiego, odolanowskiego
i krotoszyńskiego. W okresie
międzywojennym powiat
przetrwał jedynie 13 lat, od
1919 r. do 1932 r., kiedy zli-
kwidowano część terenowej
administracji. W PRL samo-
rząd powiatowy w Pleszewie
funkcjonował nieco dłużej,
dwie dekady, w latach 1956-
-1975. Ponownie powołano
go 1 stycznia 1999 r.

Powiat pleszewski 
w liczbach:
� powierzchnia – 712 km² 
� liczba ludności – 63.292
� gęstość zaludnienia 

– 88,9 os./km²
� mieszkańcy miast 

– 33,1 proc.
� mieszkańcy wsi 

– 66,9 proc.

Ciekawostki:
� Powiat pleszewski to „po-
wiat dwóch premierów”. 
Z Pleszewa pochodzi Hanna
Suchocka – prezes Rady
Ministrów RP w latach
1992-93, absolwentka ple-
szewskiego liceum, matu-
rzystka rocznik 1963. Nato-
miast w Strzyżewie k. Do-
brzycy swoją młodość w la-
tach 1909-1926 spędził
Stanisław Mikołajczyk, poli-
tyk i przywódca PSL, premier
rządu emigracyjnego w Lon-
dynie. 
� Dwór rodziny Chłapow-
skich w Żegocinie odwie-
dzała słynna aktorka Helena
Modrzejewska ze swym mę-
żem Karolem Chłapowskim. 

Sąsiednie powiaty:
� jarociński
� wrzesiński
� słupecki
� koniński
� kaliski
� ostrowski
� krotoszyński

Powiat
pleszewski

Zdaniem
gospodarza

Maciej 
Wasielewski, 
starosta 
pleszewski 

– „Wstąp do nas! Powiat ple-
szewski – to jest po drodze” 
– tak brzmi nasze hasło pro-
mocyjne. Jesteśmy na połu-
dniu Wielkopolski. Mamy bli-
sko do Kalisza, Ostrowa i Ja-
rocina. Przez nasz teren prze-
biegają drogi krajowe nr 11 
i 12 oraz drogi wojewódzkie nr
442 i 443. To dobry przystanek
między Górnym Śląskiem 
a Pomorzem, w drodze z za-
chodu na wschód. Warto się tu
zatrzymać! Spędzić weekend,
tydzień, całe wakacje albo za-
mieszkać na stałe. Powiat ple-
szewski jest wymarzonym
miejscem do życia, pracy, re-
kreacji i wypoczynku.

Naszym atutem jest piękna
przyroda i liczne zabytki. Po-
siadamy muzea, urokliwe
dworki i pałace, zabytki ar-
chitektury sakralnej, sanktu-
aria maryjne w Tursku i Lu-
tyni, lasy obfitujące w grzyby,
gospodarstwa agroturystyczne,
pomniki przyrody, zalew wod-
ny w Gołuchowie, dobrze roz-
budowaną bazę sportowo-re-
kreacyjną, aquapark „Planty”
w Pleszewie.

Zachęcam do wypraw ro-
werowych, konnych i pieszych.
Polecam spływy kajakowe rze-
ką Prosną. Sam często pły-
wam, a wycieczki kajakowe
cieszą się u nas dużą popu-
larnością.

Tu nie można się nudzić!
Odbywają się u nas wielkie
wydarzenia sportowe, bran-
żowe i kulturalne. 

Serdecznie zapraszam.

W powiecie pleszewskim
działa instytucja kultury
samorządu województwa
– Muzeum Ziemiaństwa 
w Dobrzycy Zespół Pała-
cowo-Parkowy.

Stan obiektów wchodzących
w skład Zespołu Pałacowo-
-Parkowego w Dobrzycy spra-
wił, że w latach dziewięćdzie-
siątych XX w. i na początku
XXI w. działalność muzeum
koncentrowała się na pracach
remontowych i konserwator-
skich. Wówczas w placówce od-
kryto m.in. oryginalne poli-
chromie Antoniego Smugle-
wicza i Roberta Stankiewicza
oraz przywrócono pierwotny
układ pomieszczeń i częściowo
zrekonstruowano ich wygląd.
Po ukończeniu prac udostęp-
niono wnętrza pałacu zwie-
dzającym. Muzeum otwarto
14 lutego 2005 r.

Od 2009 r. placówka zaj-
muje się m.in. upamiętnia-
niem dziedzictwa historyczne-
go i kulturalnego ziemiaństwa
polskiego. Stopniowo uzupeł-
niane jest wyposażenie pałacu

(poprzez kupno nowych eks-
ponatów i pozyskiwanie depo-
zytów z innych placówek),
trwają też prace rewaloryza-
cyjne w parku. W 2010 r. ad-
ministrację muzeum przenie-
siono do tzw. Domku Ogrodni-
ka, a w miejscu dawnego jego
zaplecza powstał hotelik 
z apartamentem i 4 pokojami.
W oficynie ulokowano dział
naukowo-oświatowy oraz bi-

bliotekę muzeum. W 2011 r. 
w południowo-wschodniej czę-
ści parku zbudowano budynek
oranżerii, który można wynaj-
mować do celów komercyjnych
(pełni funkcję sali koncerto-
wo-konferencyjnej, a w okresie
letnim także kawiarenki).

W Dobrzycy dominują wy-
stawy czasowe, dotyczące tra-
dycji ziemiańskich, dawnej
obyczajowości i kolekcjoner-

stwa. Ekspozycje poświęcono
m.in. dawnej modzie, srebrom
stołowym, porcelanie, zie-
miańskiemu stołowi oraz sta-
rej broni paradnej. 

Ponadto placówka organi-
zuje liczne konkursy dla mło-
dzieży szkolnej, odbywają się
tutaj wykłady i pokazy, plene-
ry malarskie, a także koncer-
ty muzyki klasycznej i roz-
rywkowej.                      RAK

W muzeum o dawnej modzie i obyczajach

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy odwiedza co roku kilka tysięcy osób.
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Turystyczną wizytówką
powiatu pleszewskiego
jest niewątpliwie Gołu-

chów. Znajduje się tutaj słyn-
ny renesansowy zamek w sty-
lu francuskich zamków znad
Loary – była rezydencja księż-
nej Izabeli z Czartoryskich
Działyńskiej. Początki budowli
sięgają 1560 r., kiedy to woje-
woda kujawsko-brzeski, sta-
rosta radziejowski, kasztelan
śremski Rafał IV Leszczyński
wzniósł w Gołuchowie muro-
wany dwór obronny.

Obecnie funkcjonuje tu od-
dział poznańskiego Muzeum
Narodowego. Najcenniejsze
eksponaty to kolekcja waz an-
tycznych z wykopalisk w Noli,
Capui i Neapolu. Zobaczyć tu
można także inne dzieła sztu-
ki, obrazy francuskich i wło-
skich mistrzów renesansu, 
a w sali rycerskiej gobeliny ze
scenami II wojny punickiej.
Muzeum szczyci się także po-
siadaniem portretu korona-
cyjnego króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego warsz-
tatu Marcelo Baccarellego. 

Gołuchów jest popularną
miejscowością turystyczną. 
W sezonie letnim na plaży
nad Zalewem Gołuchowskim
wypoczywają tysiące turystów,
korzystających przy okazji 
z wielu dostępnych w pobliżu
atrakcji. Co warto zobaczyć?
Na przykład Ośrodek Kultury
Leśnej i Muzeum Leśnictwa 
w Gołuchowie. Najmłodszym
spodoba się z pewnością po-
kazowa zagroda zwierząt, 
w której można obejrzeć stada

żubrów, dzików, danieli i ko-
ników polskich.

Warto też odwiedzić Zespół
Pałacowo-Parkowy w Do-
brzycy. Pierwsze historyczne
wzmianki o tej miejscowości
pochodzą z 1327 r. Pałac był
kiedyś rezydencją rodową gen.
Augustyna Gorzeńskiego her-
bu Nałęcz, posła, adiutanta 
króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego i współtwór-
cy Konstytucji 3 maja. Obec-
nie znajduje się tu Muzeum
Ziemiaństwa, instytucja kul-
tury samorządu wojewódz-
twa, o której piszemy w tek-
ście poniżej. Przepiękny park
w Dobrzycy upodobali sobie
zwłaszcza nowożeńcy, gdyż
jest on częstym miejscem se-
sji plenerowych do zdjęć ślub-
nych.

Listę 6 placówek muzeal-
nych powiatu zamykają zlo-
kalizowane w Pleszewie: Mu-
zeum Regionalne, prywatne
Muzeum Piekarstwa na Tyń-
cu oraz Muzeum Tradycji Rze-
miosła w starej kuźni.

Turyści znajdą wokół Ple-
szewa wiele innych atrakcji.
Letników zapraszają gospo-
darstwa agroturystyczne. Przy-
bywa tras rowerowych i ścieżek
do nordic walkingu. Specjalnie
dla amatorów biegania i wę-
drówek pieszych Starostwo
Powiatowe w Pleszewie wy-
znaczyło 7 tras terenowych 
w okolicach Zawidowic, Bro-
niszewic, Nowego Oleśca, Rudy
Wieczyńskiej, Kuchar, Ko-
ścielnej Wsi i Dobrzycy.

Miłośników aktywnego wy-
poczynku przyciąga też Pro-

sna. Rzeka płynie przez pięć
gmin powiatu pleszewskie-
go. To świetne miejsce do
uprawiania wędkarstwa i ka-
jakarstwa. Co roku na po-
czątku maja odbywa się nad
rzeką w Gizałkach otwiera-
jące sezon „Święto Prosny”, 
a pod koniec czerwca organi-
zowana jest tradycyjna noc
świętojańska. 

Latem odbywają się tutaj
liczne spływy kajakowe. Odci-
nek z Bogusławia do Gizałek
liczy około 25 km. Nurt jest
spokojny, dlatego rzeka na-
daje się na spływy amatorskie
i rodzinne. Prosna ma także
wiele walorów przyrodniczych.
Żyją tu bobry, dzikie kaczki,
czaple, bociany i jaskółki brze-
gówki. To raj dla przyrodników
i fotografów.                       RAK

Spotkania z historią
Słynne zabytki i rzeka Prosna – to atuty powiatu pleszewskiego.

Wizytówką powiatu pleszewskiego jest m.in. Zamek Czartoryskich w Gołuchowie.
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W co inwestują?
Jakie przedsięwzięcia 
w powiecie pleszewskim
udało się zrealizować przy
wsparciu samorządu wo-
jewództwa?

Na 9 zadań, realizowanych
w ramach Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, samorządy
z terenu powiatu pleszew-
skiego otrzymały łącznie 8,5
mln zł. Zbudowano m.in. kry-
tą pływalnię, boisko wielo-
funkcyjne i kilka hal sporto-
wych. W latach 2008-2012 na
terenie powiatu powstało też 
6 „orlików”, na budowę których
samorząd województwa prze-
znaczył 2 mln zł.

Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu wy-
dał przez minioną dekadę po-
nad 1,5 mln zł na inwestycje
poprawiające bezpieczeństwo
na drogach. Starostwo Powia-
towe w Pleszewie dzięki pie-
niądzom z PROW scaliło grun-
ty  w gminie Chocz, w gminie
Gizałki rozbudowano kanali-
zację sanitarną (dotacja 
z PROW), a podobne zadanie
(finansowane z WRPO) reali-
zuje też gmina Dobrzyca.  RAK
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Komisja Rewizyjna

� Jerzy Kado
� Mirosława Kaźmierczak
� Bożena Nowacka
� Wiesław Szczepański 

– przewodniczący
� Dariusz Szymczak
� Maciej Wituski 

– wiceprzewodniczący

Komisja Strategii 
Rozwoju Regionalnego 

i Współpracy 
Międzynarodowej

� Mikołaj Grzyb 
– przewodniczący

� Sławomir Hinc
� Włodzimierz Ignasiński
� Bożena Nowacka
� Mirosława Rutkowska-

-Krupka
� Tatiana Sokołowska
� Zofia Szalczyk
� Wiesław Szczepański
� Małgorzata Waszak 

– wiceprzewodnicząca
� Maciej Wituski
� Marzena Wodzińska
� Leszek Wojtasiak

Komisja Budżetowa

� Jarosław Berendt
� Zbigniew Czerwiński
� Krzysztof Grabowski
� Ryszard Grobelny 

– wiceprzewodniczący
� Jan Grzesiek 

– przewodniczący
� Mikołaj Grzyb
� Wojciech Jankowiak
� Stefan Mikołajczak
� Mirosława Rutkowska-

-Krupka
� Dariusz Szymczak
� Waldemar Witkowski
� Marzena Wodzińska
� Leszek Wojtasiak
� Marek Woźniak
� Rafał Żelanowski

Sejmik przed końcem kadencji
Jak dotąd pracowali i jakie mają plany na obecny rok radni województwa?

Komisja Gospodarki

� Jarosław Berendt
� Mirosława Kaźmierczak 

– przewodnicząca
� Karol Kozan
� Kazimierz Pałasz 

– wiceprzewodniczący
� Andrzej Pospieszyński
� Dariusz Szymczak
� Małgorzata Waszak
� Waldemar Witkowski
� Leszek Wojtasiak

Komisja Planowania 
Przestrzennego 
i Infrastruktury 

Technicznej

� Zbigniew Czerwiński
� Wojciech Jankowiak
� Jerzy Kado 

– wiceprzewodniczący
� Mirosław Kruszyński
� Ryszard Napierała
� Jan Pikulik
� Andrzej Pospieszyński 

– przewodniczący
� Mirosława Rutkowska-

-Krupka
� Marek Sowa
� Henryk Szopiński
� Rafał Żelanowski

Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

� Leszek Bierła
� Czesław Cieślak 

– przewodniczący
� Krzysztof Grabowski
� Jerzy Kado
� Mirosława Kaźmierczak
� Ryszard Napierała 

– wiceprzewodniczący
� Jan Pikulik
� Krzysztof Piwoński
� Tatiana Sokołowska
� Marek Sowa
� Maciej Wituski
� Marzena Wodzińska

Komisja Rodziny 
i Polityki Społecznej

� Zbigniew Czerwiński 
– przewodniczący

� Włodzimierz Ignasiński
� Wojciech Jankowiak
� Mirosława Kaźmierczak
� Karol Kozan
� Bożena Nowacka 

– wiceprzewodnicząca
� Marzena Wodzińska

Komisja Statutowa

� Krzysztof Grabowski
� Mirosława Kaźmierczak
� Mirosław Kruszyński
� Kazimierz Pałasz 

– wiceprzewodniczący
� Zofia Szalczyk
� Dariusz Szymczak 

– przewodniczący
� Maciej Wituski

Komisja Edukacji i Nauki

� Sławomir Hinc 
– wiceprzewodniczący

� Zofia Itman
� Anna Majda
� Zofia Szalczyk
� Małgorzata Waszak 

– przewodnicząca
� Marzena Wodzińska

Komisja Kultury Fizycznej
i Turystyki

� Ryszard Grobelny
� Jan Grzesiek 

– wiceprzewodniczący
� Sławomir Hinc
� Krzysztof Piwoński
� Tatiana Sokołowska
� Marek Sowa
� Wiesław Szczepański
� Maciej Wituski 

– przewodniczący
� Marzena Wodzińska

Komisja Ochrony 
Środowiska i Gospodarki

Wodnej

� Czesław Cieślak
� Julian Jokś 

– wiceprzewodniczący
� Karol Kozan
� Kazimierz Pałasz
� Krzysztof Piwoński
� Tatiana Sokołowska 

– przewodnicząca
� Henryk Szopiński
� Maciej Wituski
� Marzena Wodzińska

Komisja Kultury

� Leszek Bierła
� Włodzimierz Ignasiński
� Zofia Itman
� Julian Jokś
� Mirosława Kaźmierczak
� Karol Kozan
� Stefan Mikołajczak 

– wiceprzewodniczący
� Krzysztof Piwoński
� Tatiana Sokołowska
� Zofia Szalczyk
� Henryk Szopiński 

– przewodniczący
� Waldemar Witkowski
� Maciej Wituski

Komisja Zdrowia 
i Bezpieczeństwa 

Publicznego

� Jarosław Berendt
� Leszek Bierła
� Zbigniew Czerwiński
� Ryszard Grobelny
� Sławomir Hinc
� Zofia Itman
� Jerzy Kado
� Mirosława Kaźmierczak
� Anna Majda 

– przewodnicząca
� Stefan Mikołajczak
� Tatiana Sokołowska
� Marzena Wodzińska 
� Leszek Wojtasiak
� Rafał Żelanowski 

– wiceprzewodniczący

Wiele wskazuje, że przy-
najmniej pod względem
liczby odbytych sesji obec-
na kadencja Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go może być rekordowa.

Sejmik jest organem stano-
wiącym i kontrolnym samo-
rządu województwa. W Wiel-
kopolsce jego skład tworzy 39
radnych, wyłanianych co 
4 lata w wyborach bezpo-
średnich (na stronie obok
prezentujemy ich nazwiska 
w podziale na okręgi, w któ-
rych ich wybrano). Najważ-
niejsze z kompetencji sejmi-
ku to uchwalanie budżetu
województwa i udzielanie ab-
solutorium zarządowi z jego
wykonania, a także uchwa-
lanie strategicznych planów
(np. z zakresu rozwoju re-
gionalnego, planowania prze-
strzennego, ochrony środo-
wiska itd.).

Radni pracują podczas sesji
sejmiku oraz posiedzeń komi-

sji. W obecnej kadencji odbyło
się już 39 sesji, co zapowiada
rekordową liczbę posiedzeń
na koniec tej „czterolatki”.
Podczas tych obrad sejmik
przyjął 961 uchwał.

Dwa razy radni obradowali
poza siedzibą samorządu wo-
jewództwa: w 2015 r. w Mię-
dzychodzie oraz w 2016 r. 
w poznańskim Teatrze Wiel-
kim (ta ostatnia, uroczysta
sesja była zwołana z okazji
1050. rocznicy Chrztu Polski).
W 2017 roku mieliśmy trzy se-
sje nadzwyczajne, poświęcone:
problemom seniorów, wsparciu
rzemiosła, pomocy samorzą-
dom poszkodowanym w na-
wałnicach. Odbyła się też
pierwsza sesja Sejmiku Mło-
dzieży Województwa Wielko-
polskiego.

Obecnie radni pracują w 13
komisjach stałych – ich skła-
dy przedstawiamy obok. Dotąd
odbyło się w sumie już ponad
400 posiedzeń komisji.  ABO

Będzie rekordowa kadencja?

Prezydium sejmiku i sekretarze obrad podczas uroczystej
sesji z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, która odbyła się
w Teatrze Wielkim.
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Choć już w listopadzie
czekają nas wybory sa-
morządowe, sejmik w swo-
im planie pracy przewi-
dział do końca bieżącej
kadencji aż kilkanaście
sesji – regularnych i uro-
czystych.

Według przyjętego przez
radnych harmonogramu sesje
odbędą się: 29 stycznia, 26 lu-
tego, 26 marca, 23 kwietnia,
28 maja, 25 czerwca, 23 lipca,
24 września, 29 października.
Oczywiście, zawsze możliwe
jest zwołanie także sesji nad-
zwyczajnych w jednej kon-
kretnej sprawie, jak ta z 15
stycznia, poświęcona woje-
wódzkim placówkom służby
zdrowia.

Planowane są również sesje
uroczyste. Największym ta-
kim wydarzeniem ma być
czerwcowe spotkanie z okazji
XX-lecia samorządu woje-
wództwa, z udziałem deputo-
wanych z partnerskich re-
gionów – Hesji i Emilii-Ro-
manii. W marcu miałaby się

odbyć sesja poświęcona regio-
nalnej gospodarce, a zwłaszcza
sektorowi MSP, a w maju lub
wrześniu – rodzinnym ogro-
dom działkowym. Na zakoń-
czenie kadencji, zgodnie 
z tradycją, sejmik odbędzie 
w październiku uroczystą se-
sję w średzkiej kolegiacie.

Po ubiegłorocznym sukce-
sie kontynuowana będzie też
inicjatywa Sejmiku Młodzie-
ży Województwa Wielkopol-
skiego – sesja podsumowują-
ca akcję planowana jest na
kwiecień. ABO

Co nas czeka w 2018 roku?

Wzorem pierwszej edycji na
kwiecień 2018 roku zapla-
nowano kolejną odsłonę Sej-
miku Młodzieży Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.
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Bywają artyści, którzy
dzięki swym dziełom
nie tylko się upamięt-

nili, ale utrwalili konkretne
miejsca, domy, miasta. Dzie-
ła niektórych z nich spotyka-
my niemal na każdym kroku,
nie zawsze zdając sobie spra-
wę z osoby ich autora. W sto-
licy Wielkopolski przełomu
XIX i XX wieku oraz lat mię-
dzywojennych takimi archi-
tektami byli Wielkopolanin
Roger Sławski i przybyły ze
Lwowa Władysław Czarnecki. 

Niemieckie ratusze

Roger Sławski urodził się 24
marca 1871 roku w Poznaniu,
był synem sędziego Stanisła-
wa Sławskiego i Konstancji 
z Ziołeckich. Uczęszczał do
słynnego poznańskiego Gim-
nazjum im. św. Marii Mag-
daleny, a po zdaniu matury 
w 1891 roku podjął studia ar-
chitektoniczne w Królewskiej
Wyższej Szkole Technicznej 
w Berlinie – Charlottenburgu.
Ukończył ją cztery lata później
z wyróżnieniem – srebrnym
medalem. Szybko zyskał sobie
popularność i renomę w okre-
sie pracy w Marburgu i Karls-
ruhe, a potem w Berlinie.
Zwrócił na siebie szczególną
uwagę, gdy został współauto-
rem projektu wnętrz zamku 
w Heidelbergu, nagrodzonego
złotym medalem na wystawie
światowej w Paryżu w 1900
roku. Zaprojektował m.in. ra-
tusz w Lipsku (zdobył drugą
nagrodę), z powodzeniem star-
tował w konkursach na pro-
jekt domu zdrojowego w Wies-
baden i rozbudowę ratusza 
w Bremie. W latach 1900-
-1904 pracował w minister-
stwie robót publicznych 
w Berlinie. 

Ostatecznie jednak osiadł
na stałe w Poznaniu, gdzie
otworzył własne biuro pro-
jektowe – i wtedy rozpoczęła
się wielka „ofensywa” Sław-
skiego. Był twórcą projektu
zrealizowanego w 1898 roku,
historyzującej kamienicy, któ-
ra została dobudowana do
hotelu Bazar od strony Alei
Marcinkowskiego (wtedy: Wil-
helmowskiej). Umieszczono
w niej główne wejście, co spra-
wiło, że nowy budynek nawet
w świadomości rodowitych
mieszkańców miasta stopił
się z zabytkową sylwetką ho-
telu od strony ulicy Nowej
(Paderewskiego). Znakomicie
włączona w sylwetkę Bazaru
kamienica Sławskiego stała
się świadkiem wielkich wy-
darzeń związanych z odzy-
skiwaniem przez Poznań nie-
podległości w grudniu 1918
roku. W tym czasie architekt
był współautorem (z Oskarem
Hossfeldem) projektu kościo-

ła ewangelickiego przy rynku
Wildeckim.

„Hanka” też jego

W tym czasie R. Sławski za-
projektował kamienicę przy
ulicy Seweryna Mielżyńskie-
go – siedzibę Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Tu również nastąpiło zjawisko
podobne jak w przypadku no-
wego skrzydła Bazaru: dziś
poznaniacy, widząc kamieni-
cę od strony ulicy z umiesz-
czoną nazwą Towarzystwa
pod szczytem, nie wiedzą, że
właściwy, zabytkowy budy-
nek tej instytucji, zaprojekto-
wany przez Zygmunta Gorgo-
lewskiego, znajduje się po dru-
giej stronie dziedzińca, który
ujrzymy z chwilą wyjścia 
z wielkiej sieni kamienicy.

Według projektu Rogera
Sławskiego powstał przy dzi-
siejszej ulicy 3 Maja charak-
terystyczny półokrągły bu-
dynek na narożniku (Towa-
rzystwa Ubezpieczeniowego
„Union”), dom akademicki
przy alei Niepodległości, czy-
li DS „Hanka”, kościół pw. św.
Antoniego Padewskiego na
Starołęce, nieistniejący dziś 
w tej postaci gmach hotelu
Francuskiego na narożniku
Alei Marcinkowskiego i ulicy
Podgórnej, szpital św. Józefa

(przy ul. Krysiewicza). Sław-
ski wykonał też szereg pro-
jektów, które pozostały tylko
w wersji wstępnej. Zaprojek-
tował również świątynie 
w Zbąszyniu i w Strzelcach
Wielkich. Od 1903 roku był
członkiem Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk.
Szybko zyskał sobie sławę
także w innych dzielnicach po-
dzielonej Polski. W 1907 roku

zaproponowano mu objęcie
Katedry Architektury Aka-
demii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, ale odmówił.

Kościoły i dwory

Architekt był aktywny też
poza Poznaniem. W Kaliszu
zaprojektował budynki Banku
Ziemi Kaliskiej i Banku To-
warzystwa Wzajemnych Kre-
dytów, w Środzie – Banku
Ludowego, a także domy lu-

dowe w Janowcu i Skorasze-
wicach. Wielkie umiejętno-
ści Sławskiego widoczne są
zwłaszcza przy dostosowywa-
niu się do różnych stylów ar-
chitektonicznych, podczas pro-
jektowania budynków sa-
kralnych – kościołów m.in. 
w Ostrowie Wielkopolskim,
Bydgoszczy, Kępnie, Odola-
nowie, Nakle nad Notecią 
i Rakoniewicach. 

Można się też bardzo po-
mylić przy ocenie stylu i cza-
su powstania licznych siedzib
ziemiańskich zaprojektowa-
nych przez R. Sławskiego.
Tak powstały rezydencje 
i dwory m.in. w Starym Sie-
dlcu, Dłoni, Strońsku, Boni-
kowie, Wolsztynie, Skorasze-
wicach, Stanisławowie, Kre-
rowie, Gorazdowie, Goraju,
Chudobczycach, Bninie, Ci-
chowie, Dakowach Mokrych,
Górze, a pod Poznaniem 

w Piotrowie, Jankowicach 
i Swadzimiu. Charaktery-
styczne było dla niego zami-
łowanie zarówno do umiejęt-
nego odtwarzania stylów, jak
i do łączenia różnych porząd-
ków architektonicznych.

Architekt PeWuKi

W 1920 roku Roger Sławski
został naczelnikiem Wydziału
Budowlanego w Ministerstwie
Byłej Dzielnicy Pruskiej, 
a następnie aż do emerytury
w 1927 roku zajmował takie
samo stanowisko w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu. 
W swoim biurze jednak wciąż
był bardzo aktywny zawodowo. 

W okresie przygotowań do
Powszechnej Wystawy Krajo-
wej w 1929 roku był naczel-
nym architektem imprezy 
i odpowiadał za całość bu-
dowlanego układu wystawy.
Zaprojektował szereg pawilo-
nów – także ten szczególnie
charakterystyczny, wejściowy
z wieżyczką, od strony ulicy
Bukowskiej. Według jego po-
mysłu powstały hala prze-
mysłu ciężkiego, pawilon Po-
lonii za granicą (po wojnie dłu-
goletnia siedziba Biblioteki
Głównej Akademii Medycznej)
i fontanna w parku Wilsona.
Sławski wraz z Edwardem
Madurowiczem zaprojekto-

wał gmachy Pałacu Rządo-
wego (czyli Collegium Che-
micum UAM) i Pałacu Sztuki
– Collegium Anatomicum
Uniwersytetu Medycznego.
R. Sławski zaprojektował też
dom studencki na Sołaczu,
osiedle domów urzędniczych
przy ulicy T. Kościuszki oraz
kaplicę w zespole klasztornym
karmelitanek bosych w Po-
znaniu na Łazarzu.

Czas odbudowy

W okresie okupacji hitlerow-
skiej Roger Sławski praco-
wał w biurze projektowym 
E. Lenca, a po wyzwoleniu,
mimo podeszłego wieku, na-
tychmiast włączył się w od-
budowę Poznania, został
głównym architektem odbu-
dowy ratusza i Starego Mia-
sta w Poznaniu. Zaprojekto-
wał nowe wnętrze ratusza,
kierował pracami budowla-
nymi, zaprojektował odbudo-
waną Wagę Miejską. W pa-
mięci poznaniaków utrwaliła
się sylwetka starszego pana,
niestrudzenie krążącego po
rusztowaniach oplatających
najszacowniejszy budynek
miasta. To R. Sławski był au-
torem przebudowy ciągu ko-
munikacyjnego wewnątrz ra-
tusza, z przeznaczeniem dla
celów muzealnych. W 1948
roku Sławski został laure-
atem nagrody artystycznej
miasta Poznania, a w 1955
otrzymał (wraz z zespołem)
Nagrodę Państwową II stop-
nia w dziedzinie sztuki, „za
osiągnięcia w budowie i wy-
dobyciu artystycznych i hi-
storycznych wartości rene-
sansowego ratusza”.

Wciąż aktywny, w latach
1951-1953 był projektan-
tem Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich, w tym sa-
mym czasie kierował też biu-
rem projektowym Pracowni
Konserwacji Zabytków w Po-
znaniu. Zmarł w Poznaniu
13 października 1963 roku,
spoczął na cmentarzu Juni-
kowskim. W marcu 2017 roku
szczątki zasłużonego archi-
tekta zostały przeniesione na
Cmentarz Zasłużonych Wiel-
kopolan. Roger Sławski jest
patronem Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w Poznaniu. 
W październiku 2018 roku
minie 55 lat od śmierci tego
wybitnego Wielkopolanina.

Dodajmy, że Roger Sławski
był bratem Marii ze Sław-
skich Wicherkiewiczowej, pi-
sarki, znawczyni poznań-
skiego mieszczaństwa, która
w okresie międzywojennym 
w swoim mieszkaniu przy
ulicy Święty Marcin prowa-
dziła jeden z salonów arty-
stycznych w Poznaniu. 

Marek Rezler

Sławny Sławski i jego dzieła
Rozbudował Bazar, zaprojektował pawilony targowe, odbudował ratusz…

Nowe skrzydło Bazaru.
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Charakterystyczny pawilon targowy.

Kamienica PTPN. Odnowiony ostatnio DS „Hanka”.

Podczas odbudowy ratusza 
w pamięci poznaniaków
utrwaliła się sylwetka starszego

pana, niestrudzenie krążącego po
rusztowaniach oplatających
najszacowniejszy budynek miasta.
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Internet rzeczy, biotech-
nologia czy fotonika – to
nowe najbardziej obiecu-
jące obszary gospodarki
w Wielkopolsce.

Na zlecenie UMWW powstał
raport „Identyfikacja i opis
nowych obiecujących sekto-
rów w Wielkopolsce pojawia-
jących się w ramach KET (klu-
czowych technologii wspoma-
gających), ICT (technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych)
oraz sektorów kreatywnych”.

Samorząd województwa zle-
cił badanie, by jak najsku-
teczniej udzielać wsparcia
przedsiębiorcom i wzmacniać
branże szczególnie istotne dla
gospodarki lokalnej. Najpierw
analizowano statystykę pod
kątem liczby zarejestrowa-
nych przedsiębiorstw oraz ak-
tywności patentowej. Kolej-
nym etapem było badanie w
formie wywiadów wśród
przedstawicieli analizowanych
sektorów oraz panelu eksper-
tów w regionie. 

Z raportu wyłania się sie-
dem takich obiecujących ob-

szarów wielkopolskiej gospo-
darki: gry komputerowe (ich
produkcja na komputery 
i urządzenia mobilne, zasto-
sowanie gier w przemyśle 
i edukacji); personalizacja 
i kastomizacja w designie (do-
stosowanie produktów do in-
dywidualnych potrzeb oraz
zastosowanie w przemyśle
masowym); technologie cy-
frowe w sektorze kreatyw-
nym ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozszerzonej rzeczy-
wistości; internet rzeczy (np.
w urządzeniach gospodarstwa
domowego, sterowaniu ogrze-
waniem i oświetleniem); two-
rzenie usług typu B2B (m.in.
tworzenie aplikacji w chmu-
rze); biotechnologia w róż-
nych zastosowaniach (bio-
technologia roślin, biotechno-
logia żywności, biotechnologia
farmaceutyczna i biofarma-
ceutyki); fotonika (technologie
związane z transferem da-
nych).

Pełna wersja raportu do-
stępna jest na stronie http:
//iw.org.pl/woi/.               ABO

Obiecujące sektory 
wielkopolskiej gospodarki

Coraz bliżej
kolei metropolitalnej

Jak wielu mieszkańców dotyczy projekt, można wnioskować
po liczbie samorządowców, którzy podpisywali w UMWW do-
kumenty.
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Podpisane 11 grudnia po-
rozumienia pomiędzy za-
interesowanymi samorzą-
dami przybliżają moment
startu Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (PKM).

W siedzibie UMWW para-
fowano dokumenty w spra-
wie podjęcia wspólnych dzia-
łań zmierzających do urucho-
mienia połączeń w ramach
PKM. Podpisali je przedsta-
wiciele województwa, miasta
Poznań, powiatu poznańskie-
go, Stowarzyszenia Metropolia
Poznań oraz gmin i powiatów
znajdujących się w zasięgu li-
nii kolejowych objętych pro-
jektem PKM.

Przypomnijmy, że docelowo
pociągi mają kursować w go-
dzinach szczytu komunika-
cyjnego co pół godziny na 9 li-
niach z Poznania do stacji:
Nowy Tomyśl, Grodzisk Wiel-
kopolski, Kościan, Jarocin,
Września, Gniezno, Wągro-
wiec, Oborniki i Szamotuły. Or-
ganizatorem PKM będzie mar-
szałek województwa, realizacją

połączeń zajmą się Koleje Wiel-
kopolskie, ale istotą projektu
jest jego solidarne współfi-
nansowanie przez wszystkie
zainteresowane samorządy.

– To sprawiedliwe rozwią-
zanie, by w kosztach partycy-
powały te gminy i powiaty, któ-
rych mieszkańcy najbardziej
skorzystają na rozwoju połą-
czeń – podkreślał podczas pod-
pisywania umów wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak.
A starosta poznański Jan
Grabkowski dodawał: – To
bardzo wymierny i realny wy-
raz współpracy w ramach me-
tropolii, bo dotyczący kon-
kretnych pieniędzy.

Projekt kolei metropolitalnej
jest na tyle atrakcyjny, że np.
w Lesznie rozpoczęto zbieranie
podpisów pod wnioskiem o po-
szerzenie jej zasięgu także o to
miasto. Dotąd nie było one
uwzględnione w projekcie
PKM, bo zakładano, że ma ona
obejmować obszar w promie-
niu około 50 kilometrów od Po-
znania.                          ABO

13 grudnia w poznańskim hotelu Bazar, z udziałem m.in.
Marzeny Wodzińskiej z zarządu województwa, wręczo-
no 13 certyfikatów „Zakup prospołeczny”. To wyróż-
nienie przysługuje podmiotom, których produkty 
i usługi cechuje najwyższa jakość, oraz tym, które kła-
dą ogromny nacisk na narzędzie, jakim jest ekonomia
społeczna. Wspólnie tworzą system, w którym osoby
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne czy
bezdomne będą mogły podjąć pracę, tym samym zy-
skując szansę na życiową samodzielność. Klient, de-
cydując się na zakup ich produktów i usług, ma do-
datkowy argument w postaci wsparcia działań prospo-
łecznych. Jednocześnie certyfikowane podmioty eko-
nomii społecznej muszą dbać o zysk i konkurencyjność,
by utrzymać się na rynku. Organizatorami wydarzenia
byli: samorząd województwa, Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacja im. Królowej
Polski św. Jadwigi w Puszczykowie.                            RAK FO
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Rozdali certyfikaty, które promują ideę zakupu prospołecznego

66 uczniów i studentów
odebrało 12 grudnia w Po-
znaniu jednorazowe sty-
pendia naukowe. 

– Jestem przekonany, że
mając w Wielkopolsce taki po-
tencjał naukowy, możemy mieć
aspiracje z Nagrodą Nobla
włącznie. Gratuluję i życzę
wszystkim stypendystom, dla
których nauka jest celem ży-
cia, by nie bali się myśleć 
o osiągnięciu w światowej ry-
walizacji najwyższego pułapu
– zachęcał marszałek Marek
Woźniak. 

Stypendium naukowe mar-
szałka województwa jest wy-
różnieniem dla osób, które
osiągnęły znaczący sukces

związany z edukacją. Stanowi
zachętę i motywację do dal-
szego rozwoju naukowego.
Uczniowie otrzymują od 1000
do 2000 zł, a studenci od 3000
do 5000 zł. 

Nagrodzeni są laureatami 
i finalistami olimpiad oraz
konkursów o zasięgu ogólno-
polskim i międzynarodowym.
Stypendyści biorą udział 
w projektach badawczych, se-

minariach, konferencjach, są
też autorami prac naukowych
i artykułów.

***
Z kolei 30 listopada za-

rząd województwa ustano-
wił listę stypendystów, którzy
otrzymają wsparcie o cha-
rakterze socjalnym. Rozpa-
trzono 590 wniosków, z tego:
367 – uczniów oraz 223 – stu-
dentów i słuchaczy. Stypendia
dostaną osoby w trudnej sy-
tuacji materialnej, które osią-
gają wysokie wyniki w nauce
i są zameldowane w Wielko-
polsce. To 200 uczniów (każdy
otrzyma 250 zł miesięcznie) 
i 200 żaków (po 300 zł na mie-
siąc).                               RAK

Najzdolniejsi żacy i uczniowie ze stypendiami

Julia Orłowska odbiera dyplom od Marka Woźniaka.
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Gotowi na konkurencję
Poznaliśmy laureatów konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni
dla Wielkopolski”.

Zwycięzców kolejnej edycji
samorządowego konkur-
su, którego celem jest

promocja stosujących nowa-
torskie rozwiązania małych 
i średnich przedsiębiorstw z re-
gionu, ogłoszono 14 grudnia.

– Prezentujemy firmy, które
naszym zdaniem zasługują na
to, aby uznać je za innowacyj-
ne i uczestniczą w światowym
wyścigu konkurencyjnym –
mówił marszałek Marek Woź-
niak podczas prezentacji lau-

reatów dziennikarzom. I przy-
pomniał, że konkursowe ka-
tegorie są dopasowane do tzw.
inteligentnych specjalizacji wo-
jewództwa: – To obszary, w któ-
rych Wielkopolska ma poten-
cjał, które będziemy rozwijać
i w których będziemy lokować
m.in. unijne fundusze.

Nagrody finansowe, pa-
kiety promocyjne, statuetki 
i dyplomy zwycięzcy odebra-
li podczas wieczornej gali 
z rąk wszystkich członków

zarządu województwa. Kto
został nagrodzony?

Bars Halina Kalemba (za
synbiotyk w czekoladzie BIFI-
CO w kategorii „biosurowce 
i żywność dla świadomych kon-
sumentów”), 3THERMO sp. 
z o.o. (za hybrydowe grzejniki
podtynkowe w kategorii „wnę-
trza przyszłości”), P.P.H. Wobit
E.K.J. Ober s.c. (za robot mo-
bilny MOBOT AGV Cube-
Runner w kategorii „przemysł
jutra”), RAPID SOLUTIONS

sp. z o.o. (za sieć skuterów elek-
trycznych w kategorii „rozwój
oparty na ICT”), Indywidualna
Praktyka Lekarska Robert
Wasilewicz Specjalista Cho-
rób Oczu (za innowacyjną dia-
gnostykę i terapię neuropatii
jaskrowej oraz zwyrodnienia
plamki związanego z wiekiem
w kategorii „nowoczesne tech-
nologie medyczne”).

Więcej o nagrodzonych pro-
duktach oraz usługach na
www.umww.pl.                 ABO

Innowacyjna była też gala wieńcząca konkurs – zorganizowano ją w pięknie iluminowanym holu Urzędu Marszałkowskiego.
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Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu organizuje 
w styczniu bezpłatne szko-
lenia.

„Jak zarządzać stresem 
w życiu prywatnym i zawo-
dowym” – to tytuł zajęć, któ-
re zaplanowano na 24 i 25
stycznia w siedzibie WUP 
w Poznaniu. 17 stycznia 
w PUP w Pleszewie poznamy
„Zasady skutecznej autopre-
zentacji – przygotowanie do

rozmowy kwalifikacyjnej”. 
Z kolei w konińskim oddzia-
le WUP odbędą się dwa spo-
tkania: 18 stycznia – „Meto-
dy i techniki poszukiwania
pracy” i 25 stycznia – „Jak na-
pisać CV?”.

„Trening budowania poczu-
cia własnej wartości” – to ty-
tuł warsztatów organizowa-
nych 24 stycznia w oddziale
WUP w Lesznie. 29 stycznia
zaplanowano tam szkolenie

„Wizytówka zawodowa – do-
kumenty aplikacyjne”, a 30 
i 31 stycznia – „Techniki kre-
atywnego myślenia”.

W oddziale WUP w Pile 17
i 18 stycznia odbędą się zaję-
cia „Samobadanie kompeten-
cji zawodowych”, a 25 stycz-
nia warsztaty „Pokonać stres
– zdobyć pracę”.

Więcej informacji na stronie
www.wuppoznan.praca.gov.pl. 

RAK

Warsztaty dla szukających pracy

12 grudnia w Sali Ziemi
MTP rozstrzygnięto kon-
kurs „Barwy Wolontariatu
– Wielkopolski Wolonta-
riusz Roku”. 

Obchodzony 5 grudnia Mię-
dzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza został ustanowiony 
w 1985 r. przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ. Na wielkopolskie
obchody tego święta przyje-
chało do Poznania ponad ty-
siąc osób z całego regionu,
głównie młodych. Są oni za-
angażowani w bezinteresowną
pomoc na rzecz innych.

– Jesteście tymi, którzy po-
zwalają wierzyć, że świat jest
pełen dobroci, choć media do-
starczają nam innych obrazów,
pełnych zła i przemocy – zwró-
cił się do zebranych marszałek
Marek Woźniak. – Świat opie-
ra się dziś na egoizmie i dą-
żeniu do zysku, ale wy jeste-
ście tego przeciwieństwem.
Dlatego chcemy nagrodzić naj-
lepszych wolontariuszy, wy-
różniających się zarówno w in-
dywidualnej pracy z drugim
człowiekiem, jak i podczas
pracy zespołowej.

– Dzień wolontariusza to
niezwykłe święto aktywistów,
społeczników, ludzi o wielkich
sercach. Dziękujemy wam za
ogromne wsparcie i poświęco-

ny czas – dodała Justyna
Ochędzan, prezes rady Związ-
ku Organizacji Pozarządo-
wych w Poznaniu.

O tytuł wolontariusza roku
walczyło ponad 80 osób z ca-
łej Wielkopolski, w różnym
wieku: od uczniów i studen-
tów, po seniorów. Jury kon-
kursu, oceniając m.in. skalę 
i innowacyjność działań, nie
miało łatwego zadania.

Wielkopolskim wolontariu-
szem roku został Miłosz Ja-
kubek, poznański student
ostatniego roku medycyny.
Angażuje się on w akcje po-
znańskiej Fundacji „Redemp-
toris Missio”, jeździ na misje,

ale zbiera też pieniądze na bu-
dowę misyjnego centrum dla
dzieci.

Drugie miejsce w konkursie
„Barwy Wolontariatu” zajął
Marcin Leciejewski, który
współpracuje z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w podpo-
znańskim Czerwonaku. Trze-
cie miejsce przyznano z kolei
Katarzynie Papież, która na co
dzień wspiera migrantów.

Laureaci odebrali statuetki
i nagrody z rąk marszałka
Marka Woźniaka i Marzeny
Wodzińskiej z zarządu woje-
wództwa, a wydarzenie uwień-
czył koncert zespołu Audio-
Feels.                            RAK

Uhonorowali wolontariuszy

Najlepszych wolontariuszy nagrodzono 12 grudnia w Sali
Ziemi MTP.
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Już po raz kolejny samorząd województwa współorganizował Dni Fińskie, które w grudniu
odbyły się w Wielkopolsce. Gościła u nas misja gospodarcza fińskich przedsiębiorców oraz…
Święty Mikołaj z Rovaniemi, który spotkał się z dziećmi w wielkopolskich szkołach (na zdję-
ciu – w podstawówce w Dąbrówce). 11 grudnia w kaliskiej PWSZ, z udziałem Marzeny Wo-
dzińskiej z zarządu województwa, odbyła się uroczystość związana ze stuleciem niepodległości
Finlandii. Podczas wydarzenia w sposób szczególny przypomniano postać związanego tak-
że z Kaliszem fińskiego prezydenta i marszałka Carla Gustafa Emila Mannerheima. ABO
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Dni Finlandii z Mikołajem

8 grudnia na placu przed
katedrą w Poznaniu wiel-
kopolscy strażacy ochot-
nicy odebrali 30 lekkich
samochodów ratowniczo-
-gaśniczych.

Projekt, dzięki któremu do
remiz trafiło 30 nowych aut,
to efekt współpracy wielko-
polskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP,
samorządu województwa (re-
prezentowanego podczas uro-
czystości przez wicemarszał-
ka Krzysztofa Grabowskie-
go) oraz 60 partnerów (30
samorządów gmin i 30 jed-
nostek OSP z Wielkopolski). 

Koszt zadania, obejmują-
cego zakup samochodów i 400
ubrań specjalnych dla stra-
żaków, sięgał 6,4 mln zł, a do-
tacja z budżetu wojewódz-
twa wyniosła 4 mln zł. 

Samochody wyposażono
m.in. w napęd miejski 4x2,
zbiornik wody na 200 litrów,
agregat wysokociśnieniowy,
maszt oświetleniowy. Wyko-
rzystywane są np. podczas
usuwania skutków wypadków,
poszukiwania i ratowania osób.

W latach 2012-2017, dzięki
realizowanemu przez samo-
rząd województwa programo-
wi rozwoju OSP, kupiono
sprzęt za ponad 31 mln zł. To
np.: 154 lekkie samochody,
26 motopomp do wody zanie-
czyszczonej, 17 przenośnych
motopomp, 65 zestawów do ra-
townictwa technicznego. RAK

Nowe auta
dla strażaków Jak nie marnować żywności?

Partnerzy projektu EcoWaste4Food na początku grudnia przyjechali do Wielkopolski.

EcoWaste4Food to unijny
projekt (finansowany 
z Interreg Europe), 

w ramach którego europejskie
regiony szukają dobrych prak-
tyk w zakresie ograniczania 
i przeciwdziałania marnotra-
wieniu żywności oraz działań
wskazujących, że odpady żyw-
nościowe mogłyby być źró-
dłem wydajnej i przyjaznej dla
środowiska gospodarki. Na
początku grudnia partnerzy
projektu przykłady takich roz-
wiązań oglądali w Wielkopol-
sce. 

– Marnowanie żywności jest
globalnym problemem spo-

łecznym. Dotyczy zarówno go-
spodarstw domowych, ga-
stronomii, handlu detalicz-
nego, jak i sektora produkcji.
Żywność jest zbyt ważna, żeby
ją marnować, dlatego wspól-
nie z naszymi europejskimi
partnerami chcemy zastano-
wić się, jak działać dla mini-
malizowania tego zjawiska 
– tłumaczył zaangażowanie
województwa w projekt wice-
marszałek Krzysztof Gra-
bowski. 

– Każdy z regionów part-
nerskich ma różne podejście
do tej problematyki. Strona
włoska czy hiszpańska sta-

wiają na dzielenie się żywno-
ścią, kładąc duży nacisk na
dobre funkcjonowanie ban-
ków żywności czy instytucji
charytatywnych. Natomiast
Polska i Finlandia podchodzą
do tematu technologicznie 
i naukowo, chcą działać już
na początku łańcucha do-
staw w produkcji żywności 
– zauważył z kolei Samuel
Feret, menedżer projektu
EcoWaste4Food.

Podczas trzech dni pobytu
w naszym województwie
przedstawiciele francuskie-
go regionu Prowansja-Alpy-
-Lazurowe Wybrzeże, grec-

kiego regionu Zachodnia Ma-
cedonia, włoskiego miasta
Ferrara, fińskiego regionu
Południowa Ostrobotnia oraz
hiszpańskiej Katalonii od-
wiedzili Wielkopolski Bank
Żywności, Fabrykę Maszyn
Spożywczych „SPOMASZ” 
w Pleszewie, Microfood 
w Ostrzeszowie, FPH Paula 
w Kaliszu, Średzką Spół-
dzielnię Mleczarską „JANA”
oraz Uniwersytet Przyrodni-
czy w Poznaniu (gdzie zapo-
znali się z działaniem uni-
katowego w skali naszego
kraju wyposażenia Pilotowej
Stacji Biotechnologii).

W Polsce przedsiębiorstwa
w różny sposób mierzą się 
z problemem marnowania
żywności na etapie produkcji.
Przykłady tego, jak można
zapobiegać takiemu zjawi-
sku, przedstawiciele europej-
skich regionów mogli zobaczyć
we wspomnianych wielkopol-
skich firmach, które wpro-
wadziły innowacyjne rozwią-
zania technologiczne lub pro-
dukty pomagające w racjo-
nalny sposób wykorzystywać
zasoby naturalne oraz zmniej-
szać negatywny wpływ rol-
nictwa i przemysłu przetwór-
czego na środowisko.     ABO

Spotkanie w UMWW z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim.
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Goście oglądali m.in. innowacyjne rozwiązania w pleszewskiej firmie „SPOMASZ”.
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Ogrzewanie domu wraz z przy-
gotowaniem ciepłej wody użyt-
kowej to około 70 proc. rocz-
nych kosztów jego utrzymania.
Koszty ogrzewania budynku są
zależne m.in. od standardu
jego izolacji, ale także od spraw-
ności systemu grzewczego. 

Jednym z najważniejszych
aspektów podczas planowania
inwestycji związanej z budową
czy zakupem domu jest wybór
sposobu, w jaki budynek będzie
ogrzewany oraz zaopatrywany 
w ciepłą wodę. Wybór pomiędzy
dostępnymi źródłami ciepła
jest zależny od wielu czynników,
w tym ekologicznych, tech-
nicznych i ekonomicznych. 
W sytuacji, gdy brak jest do-
stępu do ciepła sieciowego,
możliwe źródła ciepła to ogrze-
wanie elektryczne, olejowe,
odnawialne źródła energii, pod-
łączenie do sieci gazu ziemne-
go oraz wykorzystanie gazu
propan-butan.

Elektrociepłownie lub cie-
płownie produkują ciepło dla
większej grupy odbiorców. Cie-
pło w postaci gorącej wody
jest dostarczane siecią cie-
płowniczą do budynków, a tam
poprzez węzły cieplne do in-
stalacji wewnętrznych central-
nego ogrzewania i ostatecznie
do grzejników w pomieszcze-
niach. Systemy ciepłownicze,
dzięki efektywnej produkcji 
i dystrybucji ciepła, są opty-
malnym rozwiązaniem pod
względem środowiskowym 
i kosztowym. Lokalne kotłownie
zasilające jeden albo kilka bu-
dynków funkcjonują najczę-
ściej na mniejszych osiedlach,
gdzie nie ma dostępu do scen-
tralizowanych systemów cie-
płowniczych.

W przypadku indywidualnych
źródeł, produkcja ciepła jest
przeznaczona dla pojedyncze-

go mieszkania lub domu. Cie-
pło rozprowadzane jest w in-
stalacjach wewnętrznych albo
bezpośrednio ogrzewa miesz-
kanie lub dom. Na rynku do-
stępnych jest wiele możliwości
produkcji ciepła na własne po-
trzeby, uwzględniających za-
potrzebowanie na moc cieplną
pojedynczego mieszkania lub
domu. Do rozwiązań o charak-
terze ekologicznym zaliczyć na-
leży: nowoczesne piece gazo-
we, przydomowe kotłownie bio-
masowe, pompy ciepła oraz ko-
lektory słoneczne (do podgrze-
wania wody).

Sezon grzewczy w Polsce
jest stosunkowo długi. W skle-
pach można znaleźć dużą róż-
norodność urządzeń grzew-
czych. W ostatnich latach ob-
serwuje się olbrzymi postęp 
w konstrukcjach urządzeń.
Związane jest to z rosnącym po-
pytem na wysokosprawne ciepl-
nie i ekologicznie urządzenia
grzewcze, które zapewniają
komfort obsługi ogrzewania
wielu pomieszczeń mieszkal-
nych w budynkach jednoro-
dzinnych.

Optymalny wybór najlepsze-
go urządzenia do ogrzewania
powinien obejmować przede
wszystkim oszacowanie zapo-
trzebowania na ciepło gospo-
darstwa domowego, uwzględ-
niające m.in. położenie ogrze-
wanych pomieszczeń, stan
techniczny elewacji budynku 
i określenie strat ciepła do
otoczenia. Istotne jest także
skorzystanie z pomocy fa-
chowców w zakresie projekto-
wania i instalowania systemów
grzewczych.

Nowoczesne, ale i droższe
rozwiązania przynoszą wymier-
ne korzyści dla środowiska,
pod warunkiem ich prawidło-
wego montażu i eksploatacji.
Warto jednak zadbać o stan po-
wietrza dla nas i dla przyszłych
pokoleń.                          ŁŁDD

Ekologiczne ogrzewanie

Systemy ciepłownicze, dzięki efektywnej produkcji i dys-
trybucji ciepła, są optymalnym rozwiązaniem pod względem
środowiskowym i kosztowym.
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Perowskity występują w wie-
lu krajach na całym świecie.
Wykształcone kryształy znajdo-
wane są w Rosji, Kanadzie i we
Włoszech. W Polsce występują
rzadko: w trzeciorzędowych ba-
zaltach na Dolnym Śląsku. 
Z uwagi na specyficzne właści-
wości istnieje szansa, że mine-
rał ten zmieni światowy rynek
wytwarzania energii elektrycznej
z ogniw fotowoltaicznych.

Rozwój technologii perow-
skitów rozpoczął się w ostatniej
dekadzie i pokładane są w nim
duże nadzieje. Obecnie na świe-
cie trwają intensywne bada-

nia, dzięki którym perowskity
będą produkować nowej gene-
racji ogniwa słoneczne. Zanim
jednak minerały staną się tech-
nologią przyszłości, naukowcy
muszą uporać się z kilkoma pro-
blemami.

Technologia ta charakteryzuje
się szybkim wzrostem produk-
tywności. Kilkuletnie prace nad
wykorzystaniem perowskitów
do produkcji energii zaowoco-
wały osiągnięciem sprawności
porównywalnych do tych, które
naukowcy pracujący nad po-
wszechnie stosowanymi teraz 
w fotowoltaice ogniwami kry-
stalicznymi wypracowali po kil-
kudziesięciu latach badań. Nic
więc dziwnego, że moduły pe-
rowskitowe są w kręgu zainte-
resowań wielu przedsiębiorstw
i instytutów badawczych po-
wiązanych z fotowoltaiką. Przy-
kładem niech będzie działalność
polskiej fizyk dr Olgi Malinkie-

wicz, która opracowała prostą 
i efektywną metodę nanoszenia
materiału perowskitowego na
cienkie folie PET.

Ogniwa słoneczne wykonane
z perowskitu wykazują duży po-
tencjał, zarówno pod wzglę-
dem szybkiej poprawy wydaj-
ności, jak i spadku ceny mate-
riału oraz zmniejszenia kosztów
produkcji. Dostrzegalny poten-
cjał i pozytywne prognozy nie
przekładają się jednak na do-
stęp do komercyjnego wyko-
rzystania tych struktur. 

Technologia ogniw perowski-
towych jest cały czas na po-
czątkowym etapie komercjali-
zacji. Istnieje wiele barier jej roz-
woju, m.in. niska stabilność
perowskitów (tendencja do roz-
padania się pod wpływem pro-
mieniowania słonecznego 
i wody). Brak odporności mi-
nerałów na warunki atmosfe-
ryczne i ich szybka degradacja

uniemożliwia obecnie komer-
cjalizację. Barierami są też
przeskalowanie rozwiązań pe-
rowskitowych na większe po-
wierzchnie oraz zachowanie ich
trwałości.

Z kolei walory minerałów to:
elastyczność, półprzezroczy-
stość, dopasowana obudowa
czy lekkość. Ponadto istnieją
perowskity, które są w stanie
odzyskiwać światło i dzięki temu
pracować z większą sprawno-
ścią. 

Ogniwa perowskitowe mają
potencjał do zdominowania ryn-
ku tzw. ogniw cienkowarstwo-
wych. Elastyczne, lekkie, tanie
i wydajne ogniwa mogą znaleźć
zastosowanie w smartfonach, 
w elewacjach budynków czy 
w samochodach elektrycznych,
zasilanych przez energię sło-
neczną. Warto z uwagą przy-
glądać się rozwojowi tej tech-
nologii.                               ŁŁDD

Fotowoltaika i rozwój technologii perowskitów

Na pomoc pszczołom
Pszczelarze mogą liczyć na wsparcie z WFOŚiGW w Poznaniu.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu zakończył 21 grud-
nia nabór wniosków na przed-
sięwzięcia związane z działa-
niami na rzecz ochrony pszczół
na terenie województwa wiel-
kopolskiego w 2018 roku. 

Nabór był adresowany do
pszczelarzy posiadających od 5
do 80 uli. Mogli oni występować
do funduszu bezpośrednio, o ile
spełniali regulaminowe warun-
ki dotyczące wymaganej formy
prawnej. Z kolei osoby fizyczne
nieprowadzące działalności go-
spodarczej mogły aplikować za
pośrednictwem stowarzyszeń

pszczelarzy lub gmin, na tere-
nie których posiadają pasieki.

– Bardzo cieszy nas współ-
praca z gminami, także w za-
kresie ochrony pszczół – pod-
kreśla Jolanta Ratajczak, prezes
zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.
– Zaangażowanie jednostek sa-
morządu terytorialnego w dzia-
łania mające na celu wzrost po-
pulacji i zdrowia tych nieoce-
nionych owadów daje większe
szanse sukcesu w zakresie sys-
temowej ochrony oraz zwięk-
szenia świadomości potrzeby
troski człowieka o otaczające go
środowisko naturalne.

W ramach przeprowadzone-
go naboru do WFOŚiGW w Po-

znaniu wpłynęło 61 wniosków
na całkowitą kwotę projektów
przekraczającą 2 miliony zło-
tych. Zgodnie z obowiązującymi
„Zasadami udzielania i uma-
rzania pożyczek oraz trybem 
i zasadami udzielania i rozli-
czania dotacji ze środków WFO-
ŚiGW w Poznaniu na rok 2018”,
fundusz może dofinansowywać
zaplanowane działania w formie
dotacji w wysokości sięgającej
maksymalnie 95 proc. wartości
przedsięwzięcia. 

Ostateczny poziom pomocy
wynikać będzie z możliwości fi-
nansowych WFOŚiGW w Po-
znaniu i zostanie ustalony po
pełnej ocenie wniosków, która

przebiega w dwóch etapach:
spełnienia kryteriów formal-
nych i merytorycznych (okre-
ślonych w regulaminie naboru)
oraz dostępności pomocy pu-
blicznej. Każde przedsięwzięcie
opisane w złożonym do WFO-
ŚiGW w Poznaniu wniosku oce-
niane jest według przejrzystych
i równych dla wszystkich kry-
teriów. 

– W procesie oceny promu-
jemy przede wszystkim pro-
jekty wspierające wzrost po-
pulacji pszczół w środowisku 
– mówi Krystyna Aleksandrzak,
kierownik działu identyfikacji
wniosków i przygotowania
umów w WFOŚiGW w Poznaniu.
– Najważniejsze w planowa-
nych przedsięwzięciach zakupy
dotyczą doposażenia pasiek 
w ule, nabycia nowych matek 
i rodzin pszczelich, a także le-
ków i wartościowych pasz do
dokarmiania. Dla zdrowia psz-
czół niezwykle istotna jest hi-
giena w ulu, a dla ich ochrony
edukacja pszczelarzy, która
daje szansę na wymianę do-
świadczeń i pogłębianie wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej.
Dlatego właśnie kompleksowe
przedsięwzięcia, ujmujące
wszystkie te aspekty, będą naj-
wyżej oceniane przez fundusz. 

Zakończenie oceny wnio-
sków planowane jest na
pierwszą połowę lutego 2018
roku.                               SSKK

Dla zdrowia pszczół niezwykle istotna jest higiena w ulu.
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O dotacje będą mogli ubiegać
się przedsiębiorcy, jak również
samorządy czy organizacje po-
zarządowe. Najwięcej okazji do
aplikowania będą miały instytu-
cje działające w obszarze rynku
pracy i włączenia społecznego.
To głównie do nich skierowane
są następujące konkursy: akty-
wizacja zawodowa, samoza-
trudnienie i przedsiębiorczość,
wsparcie aktywności zawodowej
osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi
dziećmi, wspieranie aktywno-
ści zawodowej pracowników po-
przez działania prozdrowotne,
aktywna integracja czy ekonomia
społeczna. 

Nabory przewidziano w kon-
kursach z puli ogólnej, ale też 
w ramach zintegrowanych in-
westycji terytorialnych – ZIT 
(tj. dla aglomeracji kalisko-
-ostrowskiej i poznańskiej). 

Będą również konkursy edu-
kacyjne. Najwyższą alokację (78
mln zł) zaplanowano w marco-
wym konkursie na kształcenie
zawodowe młodzieży. Osobny
nabór na kształcenie zawodowe
młodzieży zorganizuje też aglo-
meracja poznańska (ZIT).

Z kolei przedsiębiorcy będą
mogli składać wnioski w marcu
2018 r. w konkursie na infra-
strukturę na rzecz rozwoju go-
spodarczego (do podziału jest 30
mln zł). Równie ważny nabór
wniosków odbędzie się w sierp-
niu. Wtedy to na wzmocnienie
konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu
będzie do podziału 90 mln zł. 

Z kolei samorządy będą mo-
gły wystartować w konkursie
grudniowym na gospodarkę
wodno-ściekową. Na budowę
kolejnych sieci kanalizacyjnych
czy wodociągowych będzie do
podziału 40 mln zł. Wzorem po-
przednich lat nie zabraknie na-
boru na inwestycje na drogach
wojewódzkich (ten w maju),
tymczasem samorządy z aglo-
meracji poznańskiej będą mogły
wnioskować w sierpniu o inwe-
stycje wspierające mobilność
miejską. 

Szczegółowy harmonogram
konkursów o unijne dotacje,
ogłaszanych w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2014-2020, dostępny jest na
stronie internetowej www.wrpo.
wielkopolskie.pl w zakładce „na-
bory”.                           MMAARRKK

Nowe konkursy

Zakończył się kolejny rok
wdrażania WRPO 2014+.
Podobnie jak w poprzed-

nich latach, tak i teraz Wielko-
polska kończy go w ścisłej kra-
jowej czołówce, zarówno pod
względem kontraktacji (a więc
podpisanych umów), jak i zre-
alizowanych płatności. W przy-
padku pierwszego wskaźnika
osiągnęliśmy poziom prawie 54
proc., z kolei w płatnościach
mamy wskaźnik ponad 8 proc.
To nam daje odpowiednio dru-
gie i czwarte miejsce w kraju (na
podstawie danych z 21 grudnia
2017 r.).

Dobre wskaźniki są ważne,
zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę
na dwie istotne kwestie. Po
pierwsze WRPO 2014+ z alo-
kacją 2,45 mld euro (czyli ponad
10 mld zł) jest prawie dwa razy
większy niż poprzedni – z per-
spektywy 2007-2013. Po drugie
nasz program jest dwufundu-
szowy: oprócz priorytetów obję-
tych Europejskim Funduszem
Rozwoju Regionalnego (projek-
ty inwestycyjne) znalazły się 
w nim obszary interwencji Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego (projekty społeczne). 

To wszystko sprawia, że ska-
la trudności jest jeszcze więk-
sza, a sam program wymaga
szerszego spojrzenia i jeszcze
bardziej sprawnego zarządzania.
Na jego rozliczenie jest jeszcze
czas (do końca 2023 r.), ale już
dzisiaj można wskazać kilka
obszarów, w których Wielko-
polska wyróżnia się. 

Wysoko w rankingu

Według najnowszego rankingu
Milken Insitute 2017 Wielko-

polska znalazła się w gronie 20
najlepiej funkcjonujących re-
gionów w Europie. Duża w tym
zasługa przedsiębiorców, którzy
korzystają ze wsparcia WRPO
2014+, zarówno z dotacji, jak
i z pożyczek. Tylko na wzmoc-
nienie konkurencyjności wiel-
kopolskich firm (działanie 1.5)
przeznaczono prawie 280 mln
euro! Co więcej – już zakon-
traktowano ponad 80 proc.
tych pieniędzy. W ramach dzia-
łania wspierane są innowacyj-
ne przedsiębiorstwa.

Województwo wielkopolskie
dofinansowało też kwotą ponad
517 mln zł Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK), który utworzył
tzw. fundusz funduszy, z które-
go wielkopolskim firmom udzie-
lane są bardzo korzystne po-
życzki w ramach JEREMIE 2.
Produkty bankowe są dostępne
na rynku od jesieni 2017 r., 
a udziela ich siedmiu pośred-
ników finansowych. 

Warto też wspomnieć o dru-
gim produkcie pożyczkowym
BGK, wspieranym z WRPO
2014+, czyli JESSICA 2. To
pula 285 mln zł, z której udzie-
lane są pożyczki na rewitaliza-
cję i inwestycje termomoderni-
zacyjne. Głównym ich adresa-
tem są samorządy i spółdzielnie
mieszkaniowe. Udało się już
podpisać pierwsze umowy, 
a Wielkopolska jako pierwsza 
w kraju uruchomiła to wsparcie
w pełnym zakresie. 

Drogi, kolej i węzły

Wielkopolską specjalnością sta-
ła się kolej, ale także szeroko
rozumiany transport. Spora 
w tym zasługa „starego” i „no-

wego” programu regionalnego.
W zeszłym roku na moderniza-
cję linii kolejowych i taboru
podpisano umowy na łączną
kwotę ponad 160 mln euro 
– wykorzystano już 80 proc. alo-
kacji. W drugiej połowie 2017 r.
ruszyła najważniejsza inwesty-
cja infrastrukturalna w regionie,
czyli modernizacja linii kolejowej
z Poznania przez Oborniki, Ro-
goźno, Chodzież do Piły. Będzie
ona kosztować 615 mln zł. Tak
duży projekt kolejowy realizo-
wany przez samorząd woje-
wódzki jest ewenementem na

skalę europejską. Korzyści będą
spore, bo np. czas podróży z Po-
znania do Piły skróci się o 40
min.

Modernizowanie torów to jed-
no, ale drugim ważnym zada-
niem wspieranym z WRPO
2014+ jest zakup nowego ta-
boru kolejowego. W 2017 r.
podpisano umowę na zakup
10 nowych „elfów 2” i remont
pięciu zespołów trakcyjnych.

Zakończyło się kilka projek-
tów drogowych. Największą zre-
alizowaną inwestycją w tym za-
kresie, za ponad 18,2 mln zł,
jest nowy odcinek drogi woje-
wódzkiej 432 między Środą
Wielkopolską i Wrześnią. Na li-
ście ukończonych przedsięwzięć
są jeszcze dwie drogi woje-
wódzkie – zakończono remont
drogi nr 185 na odcinku Zielo-
na Góra – Piotrowo o długości

1,6 km w powiecie szamotul-
skim oraz rozbudowano odcinek
drogi nr 188 z Człuchowa do
Piły.

Nowością w tym rozdaniu są
konkursy na wsparcie trans-
portu niskoemisyjnego. Dzięki
nim wielkopolskie miasta mają
się stać bardziej „eko”. Ma 
w tym pomóc budowa nowych
węzłów przesiadkowych, ścieżek
rowerowych czy zakup autobu-
sów (ma to choćby uskutecznić
walkę ze smogiem, zachęcić
mieszkańców do korzystania 
z komunikacji publicznej).

Bardzo dobrze wykorzystu-
jemy też pieniądze na inwesty-
cje w rozwój infrastruktury edu-
kacyjnej i szkoleniowej. Tutaj za-
kontraktowaliśmy 90 proc.
środków. Są to pieniądze na
przedszkola, szkolnictwo zawo-
dowe i ogólnokształcące. W ra-
mach działania 9.3 podpisali-
śmy umowy na kwotę prawie 77
mln euro z alokacji liczącej po-
nad 85 mln euro.

Ważne są też inne liczby. Od
początku wdrażania WRPO
2014+ (z uwzględnieniem lat
2015-2017) ogłoszono 191 na-
borów, na które przeznaczono
środki unijne w wysokości 9,3
mld zł. Do Urzędu Marszałkow-
skiego wpłynęło ponad 5800
wniosków o dofinansowanie 
o łącznej wartości 18,2 mld zł.
Podpisano ponad 1700 umów
na ponad 5,5 mld zł z UE. MMAARRKK

Jesteśmy w czołówce!
Wielkopolska świetnie radzi sobie z wydawaniem pieniędzy z UE.

Firma UTAL jest trzecią firmą w Europie w produkcji tablic re-
jestracyjnych. Za 1,3 mln zł dotacji z WRPO 2014+ opracowuje
znacznik RFID, który może zrewolucjonizować rynek tablic. 
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Kilkanaście wielkopolskich samorządów (na zdjęciu 
Chodzież) otrzymało już pieniądze unijne na zakup nowo-
czesnych, niskoemisyjnych autobusów.
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W Wielkopolsce w ramach 
WRPO 2014+ podpisano 
ponad 1700 umów na kwotę 

ponad 5,5 mld zł z UE.

12,9mln zł wyniesie
dofinansowanie

unijne na rozbudowę infra-
struktury magazynowo-kon-
serwatorsko-wystawienniczej
w Muzeum Pierwszych Pia-
stów w Lednicy.

29 projektów wybrano
do dofinansowania

w konkursie poprawiającym
konkurencyjność firm poprzez
poprawę efektywności ener-
getycznej (poddziałanie 1.5.3).
Ten cel wesprze ponad 36 mln
zł. Z tych pieniędzy przedsię-
biorcy dofinansują m.in. in-
stalacje urządzeń obniżają-
cych zużycie energii.

82 konkursy z WRPO
2014+ ogłoszono

w 2017 roku. Dla przykładu 
w 2016 roku było ich 81, 
a w 2015 – 30 naborów. Naj-
więcej, bo 22 konkursy, ogło-
szono w osi IV (środowisko),
po 12 konkursów w osiach VI
(rynek pracy) i III (energia).

1300– mniej więcej
tyle wniosków

wpłynęło na wszystkie kon-
kursy w 2017 r. Przykładem
jest chociażby nabór z pod-
działania 3.1.1 „Wytwarza-
nie energii z odnawialnych
źródeł energii”, który zakoń-
czył się w sierpniu 2017 r.
Przyjęto 187 wniosków, 
w których łącznie wniosko-
wano o dofinansowanie unij-
ne w wysokości 703 mln zł, tj.
ponad siedmiokrotnie więcej
niż dostępna alokacja, która
wynosiła 90 mln złotych. To
rekordowy wynik!

WRPO 2014+ 
w liczbach 

PPoozznnaańńsskkiiee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  nnaa
RRzzeecczz  SSppóółłddzziieellnnii  SSooccjjaallnnyycchh,,
kkttóórree  pprroowwaaddzzii  jjeeddeenn  zz  OOśśrroodd--
kkóóww  WWssppiieerraanniiaa  EEkkoonnoommiiii  SSppoo--
łłeecczznneejj  ((OOWWEESS)),,  pprreezzeennttoowwaałłoo
sswwoojjąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  nnaa  pprreessttiiżżoo--
wwyymm  ssppoottkkaanniiuu  ww  MMaaddrryycciiee..  

To efekt udziału stowarzy-
szenia w konkursie organizo-
wanym przez hiszpańską orga-
nizację Action against hunger
(akcja przeciwko głodowi). Jego
celem była prezentacja i upo-
wszechnienie innowacji spo-
łecznych poprzez wskazanie
dobrych praktyk z Europy. Naj-
lepsze rozwiązania posłużą or-
ganizacjom skupionym w sieci
jako inspiracja, a następnie
będą realizowane na poziomie
krajowym i europejskim. 

Poznański projekt jest wspie-
rany z WRPO 2014+. MMAARRKK

Pomysłowy OWES
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RReeggiioonnaallnnaa  ggoossppooddaarrkkaa  mmaa
kkoolleejjnnąą  sszzaannssęę  nnaabbrraaćć  wwiiaa--
ttrruu  ww  żżaaggllee..  DDoo  22  lluutteeggoo  ppoo--
ttrrwwaa  pprrzzyyjjmmoowwaanniiee  wwnniioosskkóóww
ww  kkoonnkkuurrssiiee  nnaa  wwzzmmooccnniieenniiee
ppootteennccjjaałłuu  iinnnnoowwaaccyyjjnneeggoo
ffiirrmm  ww  WWiieellkkooppoollssccee  ((ddzziiaałłaa--
nniiee  11..22))..

Do podziału jest 150 mln zł.
O pieniądze mogą starać się
mikro, małe i duże przedsię-
biorstwa oraz konsorcja przed-
siębiorstw i jednostek nauko-
wych. Dotyczy to firm, które
rzadko stać na eksperymento-
wanie i poszukiwanie nowych
rozwiązań technologicznych na
własną rękę. Unijne wsparcie
na działalność badawczo-roz-
wojową ma zachęcić wielko-
polski biznes, by inwestował
nie tylko w hale produkcyjne,
reklamę czy szeroką dystrybu-
cję, ale w laboratoria badaw-
cze, prowadzenie prac ekspe-
rymentalnych czy skomercjali-
zowanie wyników badań. 

Trwający konkurs ma wyło-
nić takie projekty badawczo-
-rozwojowe, które z definicji są
obarczone sporym ryzykiem.
Dotacja z WRPO 2014+ po-
zwoli to ryzyko zmniejszyć, 
a firmy mają realną szansę na
przeprowadzenie ciekawych
projektów badawczych w pro-
fesjonalnych laboratoriach 
i współpracę z ludźmi nauki.

Taka forma rozwijania wła-
snego przedsiębiorstwa przy-
nosi wiele korzyści. Między
innymi większą rentowność
nowych produktów, ulgi po-
datkowe, możliwości rozwoju
pracowników, wzrost prestiżu
i nawiązanie relacji z otocze-
niem biznesu i światem nauki.
To właśnie na styku tych
dwóch światów – nauki i biz-
nesu – rodzą się wartościowe
pomysły, które później można
z powodzeniem komercjalizo-
wać. 

Pieniądze w konkursie moż-
na też pozyskać na przygoto-
wanie do wdrożenia własnych
lub zakupionych wyników badań
naukowych bądź technologii
oraz praw do własności inte-
lektualnej (w tym zakup wyni-
ków prac B+R). 

Korzystne jest także dofi-
nansowanie projektów w kon-
kursie. Mikro i małe przedsię-
biorstwa mogą zdobyć dotację
w wysokości 45 proc. kosztów
kwalifikowalnych projektu, śred-
nie firmy – do 35 proc., nato-
miast duże przedsiębiorstwa –
do 25 procent wartości przed-
sięwzięcia. 

W puli konkursowej znajduje
się 150 milionów złotych, 
z czego 141 mln zł przezna-
czono dla sektora MŚP, a po-
zostałą część dla dużych przed-
siębiorstw.                   MMAARRKK

Szansa
dla firm

KKaalliisszz,,  OOssttrróóww  WWllkkpp..,,  GGnniieezznnoo,,
PPoozznnaańń  ii  ookkoolliicczznnee  ggmmiinnyy  –– ttoo
kkoolleejjnnee  mmiieejjssccaa,,  ww  kkttóórryycchh
bbęęddąą  rreeaalliizzoowwaannee  iinnwweessttyyccjjee
kkuullttuurraallnnee,,  zzddrroowwoottnnee  ii  eedduukkaa--
ccyyjjnnee  zz  WWRRPPOO  22001144++..

9 mln zł dotacji przeznaczo-
nej na prace konserwatorsko-
-budowlane oraz badania ar-
cheologiczne otrzyma kościół
oo. Franciszkanów w Kaliszu.
Mają one doprowadzić do od-
tworzenia oryginalnego wnę-
trza świątyni. Inwestycja za-
kończy się pod koniec 2018 r.
i wtedy będą mogły odbywać się
tam także m.in. przeglądy chó-
rów, wystawy. 

Centrum Kultury „Scena to
dziwna” w Gnieźnie pozyskane
środki w wysokości blisko 4 mln
zł wykorzysta na realizację pro-
jektu, którego przedmiotem
jest rozbudowa i remont bu-
dynku swojej siedziby wraz z za-

gospodarowaniem terenu, małą
architekturą oraz infrastruktu-
rą techniczną. Obiekt zostanie
dostosowany do potrzeb dzie-
ci i młodych ludzi, ale także
osób niepełnosprawnych.

Unijny zastrzyk pieniędzy
(ponad 11,3 mln zł) pozwoli
Wielkopolskiemu Muzeum Nie-
podległości w Poznaniu zreali-
zować projekt związany z re-
nowacją i adaptacją Fortu VII
na potrzeby planowanych eks-
pozycji. Dzięki niemu powsta-
nie m.in. ścieżka fortyfikacyjna.
Prace powstrzymają postępu-
jącą degradację prawej części
fortu. Przewidziano także zakup
trwałego wyposażenia nie-
zbędnego do ekspozycji i wy-
staw, m.in. replik karabinów,
armat, beczek na proch, mun-
durów niemieckich, autoprze-
wodników z funkcją dla niesły-
szących, itp.

W Ostrowie Wlkp. rozpoczną
się inwestycje dotyczące in-
frastruktury szpitalnej i edu-

kacyjnej. Za 6,5 mln zł dota-
cji z WRPO 2014+ kupione zo-
staną sprzęt i aparatura me-

dyczna (ponad 100 sztuk), 
a także wykonane będą robo-
ty budowlane związane z prze-
niesieniem oddziałów chirurgii
i traumatologii dziecięcej Wiel-
kopolskiego Centrum Leczenia
Oparzeń oraz anestezjologii 
i intensywnej terapii dla dzie-
ci. Nowe skrzydło szpitala wej-
dzie w skład budynków ZZOZ
w Ostrowie Wlkp.

Z kolei 9,5 mln zł wyniesie
dofinansowanie przebudowy
Zespołu Szkół Transportowo-
-Elektrycznych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego. 

Ostanie umowy w 2017 r.
marszałek Marek Woźniak pod-
pisał 29 grudnia z gminami
tworzącymi poznański ZIT. Po-
znań, Rokietnica, Mosina,
Śrem, Puszczykowo i Szamotuły
zainwestują w budowę węzłów
przesiadkowych i rozwój trans-
portu publicznego.        MMAARRKK

Unijne pieniądze dla Wielkopolski południowej, ZIT-ów i Gniezna

Wszystkie umowy podpisywał marszałek Marek Woźniak 
(w środku). Na zdjęciu z beneficjentami projektów kultu-
ralnych: Tomaszem Łęckim (z lewej) z Wielkopolskiego Mu-
zeum Niepodległości i  Grzegorzem Reszko z Centrum Kul-
tury „Scena to dziwna”.
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Wkrótkim czasie od
przystąpienia Polski
do UE udało się zbu-

dować bardzo pozytywny, 
a przy tym bardzo stabilny wi-
zerunek funduszy europej-
skich. Przykład? Ponad 90
proc. Wielkopolan zna sfor-
mułowanie fundusze europej-
skie, a niemal każda z tych
osób zgadza się ze stwierdze-
niem, że „fundusze europej-
skie przyczyniają się do roz-
woju województwa”. Inaczej
jest z naszą wiedzą. Oceniamy
ją przeciętnie, dlatego m.in. or-
ganizowany jest konkurs „Mło-
dzi wiedzą o funduszach”.

Uczniowie wiedzą o dota-
cjach z UE całkiem sporo. Ta-
kie wnioski nasuwają się 
z rozstrzygnięcia ósmej edycji
konkursu. Która praca okaza-
ła się najlepsza i kto zwyciężył?
O tym dowiedzieliśmy się 15
grudnia w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu, kiedy
marszałek Marek Woźniak wrę-
czył nagrody laureatom kon-
kursu „Młodzi wiedzą o fun-
duszach”. 

Mimo nazwy, konkurs nie
jest skierowany tylko do
uczniów szkół, ale także do na-
uczycieli. W pierwszej kolej-
ności polegał on na przepro-
wadzeniu lekcji europejskich
przez pedagogów, a potem na
przygotowaniu prac filmowych
i uproszczonych wniosków 
o dofinansowanie przez
uczniów. W taki sposób kon-
kurs sprzyjał rozwojowi i po-

pularyzacji wiedzy na temat
Unii Europejskiej wśród na-
uczycieli i ich podopiecz-
nych. 

Część ze zgłoszonych prac
dotyczyła projektów zrealizo-
wanych z nowej perspektywy –
WRPO 2014+. Młodzi ludzie
pokazali w filmach zmiany, ja-
kie dokonują się w środowi-
skach lokalnych, np. nowe au-
tobusy niskoemisyjne w Lesz-
nie czy remontowane zabytki 
w Gnieźnie. Nowością w tej
edycji było także dopuszczenie
do udział szkół średnich (po-

nadgimnazjalnych). To działa-
nie rozszerzyło krąg odbiorców.

Komisja nie miała łatwego
zadania. Na konkurs wpłynęło
13 prac, które przygotowało
35 uczniów pod kierunkiem 
8 nauczycieli. Zostały one oce-
nione według szczegółowych
kryteriów. W lekcjach euro-
pejskich zwracano uwagę na
sposób ich przygotowania 
i zakres merytoryczny, na wy-
korzystanie materiałów i po-
mocy naukowych oraz aktyw-
ność uczniów, a także zachę-
cenie ich do udziału w kon-

kursie. Z kolei w pracach
uczniów wysoko oceniano ory-
ginalność przedstawienia za-
gadnienia i trafność doboru te-
matu w zakresie dobrych prak-
tyk wykorzystania funduszy UE
w regionie. Komisja punkto-
wała nie tylko stronę meryto-
ryczną prac, ale i technikę
wykonania filmu, efekty spe-
cjalne, itp.

Szczegółowe wyniki prezen-
tujemy w tabeli obok. Organi-
zatorem konkursu był Depar-
tament Polityki Regionalnej
UMWW w Poznaniu.     MMAARRKK

Młodzi sporo wiedzą o funduszach
Prawie 30 lekcji europejskich przeprowadzili nauczyciele w wielkopolskich
szkołach w ramach konkursu dla młodzieży.

Nauczyciele:
� II  mmiieejjssccee:: Karolina Wiecz-

na, SP nr 9 im. ks. Stefa-
na Wyszyńskiego w Lesz-
nie (oddziały gimnazjal-
ne) – nagroda 5000 zł;

� IIII  mmiieejjssccee:: Robert Grzeby-
ta, Zespół Szkół w Wiele-
niu – nagroda 3000 zł; 

� IIIIII  mmiieejjssccee:: Magdalena
Nobik, Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształ-
cących im. gen. dr. Ro-
mana Abrahama we Wrze-
śni – nagroda 2000 zł. 

Uczniowie:
� II  mmiieejjssccee:: Marcelina Siw-

ka, Julianna Basińska,
Maciej Bielak, I LO im.
Bolesława Chrobrego 
w Gnieźnie. W nagrodę
każdy z uczniów otrzy-
mał rower.

� IIII  mmiieejjssccee:: Eryk Stróżycki,
Karol Kuźniak, Wiktor Sa-
dowski, SP nr 9 w Lesznie
(oddziały gimnazjalne).
Laureaci otrzymali czytni-
ki e-book. 

� IIIIII  mmiieejjssccee:: Kewin Śmi-
gielski, Oskar Mikołajczyk,
Bartosz Zadka, Zespół
Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Ostrze-
szowie. Nagrodą są apa-
raty fotograficzne.

Młodzież z liceum w Gnieźnie w towarzystwie marszałka Marka Woźniaka i dyrektora DPR
UMWW Grzegorza Potrzebowskiego.
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Laureaci
konkursu
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monitorujemy radnych

>> Dariusz Szymczak:

W czterdzieści dni
pieszo do Santiago

>> Jestem radnym, bo… sprawy publiczne są dla mnie ważne.
>> Gdy po raz pierwszy zasiadłem w sejmikowych ławach…

miałem wtedy jeszcze czarne włosy – to było 19 lat temu!
>> W samorządzie najchętniej zmieniłbym… ordynację wy-

borczą na taką, która uzdrowi wiele niezdrowych sytuacji.
Mam nadzieję, że niebawem się to wydarzy.

>> Kiedy wracam z sesji sejmiku… jestem zmęczony, ma-
rzę o dobrej kolacji z żoną, ale jednocześnie czuję satys-
fakcję.

>> Gdy słyszę „autorytet”, myślę… św. Jan Paweł II, pa-
pież, który wymodlił zmianę oblicza naszego kraju.

>> Mój ulubiony bohater to… William Wallace, główny bohater
filmu Mela Gibsona „Braveheart” – za waleczne serce.

>> Słowo, które najlepiej opisuje mój charakter, to…
wytrwałość, a może trochę upór.

>> Największym zaskoczeniem dla mnie były ostatnio…
letnie wichury w naszym województwie.

>> Gdybym mógł cofnąć czas… i tak bym tego nie zrobił 
– staram się patrzeć w przyszłość.

>> Moje największe marzenie to… czterdzieści dni piel-
grzymki pieszej do Santiago de Compostela.

>> Nigdy nie mógłbym… emigrować z Polski.
>> Przepadam za… wigilijnym barszczem z uszkami przy-

rządzanym przez moją żonę. 
>> Nie znoszę, gdy… w czasie mszy świętej dzwoni telefon

komórkowy.
>> Gdy jestem głodny… szybko kupuję bułkę lub banana.

>> Dariusz Szymczak
>> ur. 10 listopada 1962 r., Kawnice
>> radca prawny; prezes zarządu 

GRH sp. z o.o. w Żydowie 
>> wybrany z listy PiS, w okręgu nr 3
>> 3245 głosów
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Radni województwa chętnie
uczestniczą w audycjach wiel-
kopolskich mediów, bo dzięki
temu mogą przekazać słu-
chaczom i widzom wiele (nie-
kiedy skomplikowanych) in-
formacji o działalności regio-
nalnego samorządu. Gorzej,
gdy zdarza im się strzelić…
gafę! Jak ją wytłumaczyć?

– Opowiadasz na antenie
radia dyrdymały, mylą ci się
nazwy! Mówisz o szynobu-
sach, choć wiadomo, że ku-
pujemy nowoczesne pociągi
„elf” – strofował (podczas
grudniowych obrad sejmiko-
wej Komisji Budżetowej) wi-
ceprzewodniczącego sejmi-
ku Waldemara Witkowskie-
go marszałek Marek Woź-
niak.

– Ale przecież to starszy
pan mówił, z pewnością się
pomylił! Wiem, bo sam jestem
dziadkiem – wypalił nagle,
usprawiedliwiając kolegę, roz-
bawiony radny Zbigniew
Czerwiński.

– Nie wiem, nie mam wnu-
ków, może dlatego nie rozu-
miem – podsumował z uśmie-
chem marszałek Marek Woź-
niak.

podsłuchane

usłyszane 

Czy cena motoru może za-
leżeć od tego, kto nim jeź-
dził? Okazuje się, że tak, 
o czym przekonali się ostat-
nio członkowie sejmikowej
Komisji Kultury, gdy oma-
wiali wydatki na zabytkowy
sprzęt w samorządowych
muzeach.

– Ja mam w garażu moto-
cykl WSK, gruntownie wyre-
montowany i jego wartość
wzrosła w ostatnich latach
przynajmniej o 100 proc. –
stwierdził wiceprzewodni-
czący komisji Stefan Miko-
łajczak.

– A pan marszałek nim
jeździł? – dopytywał wyraźnie
zaciekawiony radny Maciej
Wituski, prywatnie zapalo-
ny motocyklista. – Bo jeśli
tak, to powiem bez kozery, że
jest droższy o 300 proc.

– Muzeum w Szreniawie
chyba nie ma motocykli, może
kupi od ciebie, zrobisz dobry
interes – roześmiał się wice-
przewodniczący sejmiku Wal-
demar Witkowski.

Taki obrazek pojawił się przed święta-
mi na drzwiach pokoju w Urzędzie Mar-
szałkowskim, w którym zasiadają panie
zajmujące się obsługą posiedzeń za-
rządu województwa. Tubylcy wiedzą, 
o co chodzi; pozostałym czytelnikom
należy się wyjaśnienie, że w ten miły
sposób urzędniczki przypominają swo-
im koleżankom i kolegom, że przygo-
towywane, jak to się mówi, „na zarząd”
dokumenty należy dostarczyć w ośmiu
kopiach. Z różnymi sposobami (naj-
częściej znacznie mniej wysublimowa-
nymi) przypominania o urzędowych
obowiązkach już się spotykaliśmy 
– z nich wszystkich ten wydaje nam się
najbardziej godny powielania! FO
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podpatrzone

Zdarza się, że dostępujemy zaszczytu stanięcia przed obliczami członków obradującego
zarządu województwa. Kiedy ostatnio przytrafiła się nam ta przyjemność, nie omiesz-
kaliśmy napomknąć, że zbliża się dwusetne wydanie „Monitora”. – Ooo, to szampan musi
być! – usłyszeliśmy w odpowiedzi. Nam dwa razy nie trzeba mówić. Miał być – jest! Żeby
nie było niedomówień: oczywiście bezalkoholowy…
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odkorkowane


