
Więcej „elfów”
Do końca 2020 roku – w myśl 
podpisanej właśnie umowy  
– pojawi się na wielkopolskich 
torach pięć dodatkowych po-
ciągów „elf 2”. Samorządowcy 
poważnie zastanawiają się też 
nad przywróceniem ruchu po-
ciągów ze Śremu do Czempi-
nia.                 >> strona 6

Nasze powiaty
Dobiega końca cykl „nasze 
powiaty”. W ramach pre-
zentacji wielkopolskich „ma-
łych ojczyzn” przyszedł czas 
na ziemię złotowską. Czym 
przyciąga do siebie ten pół-
nocny skrawek naszego re-
gionu?               >> strona 7

Poeta wzywa
Juliusz Słowacki przybył do 
Poznania 11 kwietnia 1848 
roku, podczas wydarzeń Wios-
ny Ludów. „Panie, kozikami 
Kernwerk zdobędziem, tylko 
wiarę mieć trzeba”  – wzywał 
poeta, zachwycony atmosfe-
rą, którą tu zastał. 

>> strona 11

Uczyć cyfrowo
Na czym polegają – realizo-
wane w ramach prowadzone-
go przez samorząd wojewódz-
twa projektu „Cyfrowa Szko-
ła Wielkopolsk@ 2020” – ligi 
przedmiotowe i klasy akade-
mickie?         >> strona 12

Inna strona  
samorządu
Będzie ulica wiceprezesa? 
Mówią, że jestem sympatycz-
ny – wyznaje radny. Kto jest 
najlepszy w odbijaniu piłecz-
ki? Dirty dancing po poznań-
sku. Za co koalicyjne radne 
trafiły do więzienia? 

>> strona 16

Na lotnisko
Prawie 2,5 mln obsłużonych pasażerów, dy-
namika ich przyrostu na poziomie 33 pro-
cent, połączenia z 16 państwami liniami ni-
skokosztowymi, a z 17 – czarterami. To w naj-
większym skrócie podsumowanie 2018 roku 
na poznańskim lotnisku. Wiadomo jednak, 
że w 2019 roku nie ma co liczyć na podob-
ne wzrosty, a sukcesem może okazać się już 
samo utrzymanie poziomu 2,5 mln pasażerów. 
Z kolei z powodu odszkodowań wypłacanych 
mieszkańcom strefy ograniczonego użytkowa-
nia wokół lotniska, portowa spółka wymagała 
wsparcia finansowego ze strony współwłaści-
cieli (miasto, województwo i Porty Lotnicze) 
w wysokości 47 mln zł.              >> strona 2

Bliżej z Gruzją
„Doing Business: Georgia” to tytuł konferen-
cji, podczas której – 12 lutego w Urzędzie 
Marszałkowskim – eksperci zaprezentowali 
ofertę gospodarczą Gruzji i zachęcali wiel-
kopolskich przedsiębiorców do podjęcia de-
cyzji o ekspansji zagranicznej. Tego same-
go dnia marszałek Marek Woźniak spotkał 
się w UMWW z ambasadorem Gruzji w RP 
oraz z gubernatorem regionu Imeretia. Stoli-
ce obydwu regionów – Poznań i Kutaisi – od 
dekady łączy oficjalne porozumienie o współ-
pracy. Podczas poznańskiego spotkania usta-
lono, że podobny dokument zostanie w nieda-
lekiej przyszłości podpisany także na szczeblu 
regionalnym.                             >> strona 3

Dwa stanowiska
Podczas lutowej sesji radni (w obu przypad-
kach niejednogłośnie) przyjęli dwa stanowi-
ska sejmiku.

W pierwszym z nich samorząd wojewódz-
twa krytycznie odniósł się do ministerialnego 
projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regio-
nalnego 2030. Niepokój radnych wzbudza-
ją zwłaszcza te zapisy, które wskazują na 
rosnącą rolę rządu, a malejącą samorządu 
w kreowaniu polityki rozwoju regionalnego. 

W drugim dokumencie radni zaapelowali 
do rządu o przekazanie pieniędzy i efektyw-
ną realizację programu „Czyste powietrze”, 
który miał być jednym z elementów walki ze 
smogiem.                              >> strony 4 i 5FO
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Przypomnijmy: 21 paź-
dziernika odbyły się wy-
bory, w których miesz-

kańcy województwa ustalili 
skład Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Z ko-
lei 23 listopada miała miej-
sce pierwsza sesja tego or-
ganu, podczas której radni 
obsadzili kluczowe stanowi-
ska we władzach regionu (ko-
rzystając z najważniejszych 
przysługujących im kompe-
tencji, wybrali marszałka 
województwa i pozostałych 
członków zarządu, a także 
przewodniczącego i wiceprze-
wodniczących sejmiku). Od 
tych wydarzeń minęło już kil-
ka miesięcy, odbyły się cztery 
sesje sejmiku oraz kilkadzie-
siąt posiedzeń komisji. To do-

bry moment, by przypomnieć 
najważniejsze informacje do-
tyczące funkcjonowania wiel-
kopolskiego sejmiku.

Prezentujemy dziś jego 
najważniejsze kompeten-
cje, podział na kluby (z na-
zwiskami ich przewodniczą-
cych), składy wszystkich sej-
mikowych komisji, a także 
mapkę z listą radnych przy-
porządkowanych do poszcze-
gólnych okręgów wyborczych.

Jak wiadomo, od obecnej 
kadencji weszło w życie kilka 
nowości dotyczących funkcjo-
nowania sejmiku. Rzecz jas-
na – najważniejsza z nich to 
wydłużenie kadencji do pię-
ciu lat. Mamy też większą 
transparentność prac rad-
nych: sesje są transmitowa-

ne w internecie (na stronie 
www.umww.pl/z-prac-sej-
miku_transmisje-obrad-sej-
miku), możemy tam znaleźć 
również archiwalne zapisy 
obrad, imienne wykazy gło-
sowań czy sprawdzić, w ja-
kich sprawach składano in-
terpelacje. Nowością jest tak-
że to, że czekają nas coroczne 
debaty nad raportem o sta-
nie województwa, a inicjaty-
wę uchwałodawczą zyskali 
również obywatele.

Nowe przepisy wzmacnia-
ją też uprawnienia kontrolne 
radnych, dając im nowe na-
rzędzia. Przedstawiciel naj-
większego klubu opozycyjne-
go jest automatycznie obsa-
dzany na stanowisku szefa 
Komisji Rewizyjnej.

Które z tych nowości będą 
miały z czasem największy 
wpływ na funkcjonowanie sa-
morządu województwa?

– Myślę, że to, iż każdy 
radny zyskał uprawnienia, 
które dotąd były zarezer-
wowane dla Komisji Rewi-
zyjnej. Mam na myśli moż-
liwość kontrolowania funk-
cjonowania Urzędu Mar-
szałkowskiego i podległych 
podmiotów – uważa prze-
wodniczący sejmiku Wie-
sław Szczepański.

Jeżeli o nowościach w tej 
kadencji mowa, to jest taką 
z pewnością również skład 
sejmikowego prezydium: za-
równo przewodniczący, jak 
i jego zastępcy sprawują swo-
je funkcje po raz pierwszy.

Jakie plany ma wobec 
funkcjonowania sejmiku 
Wiesław Szczepański? Zapo-
wiada między innymi konty-
nuację corocznych sesji sej-
miku młodzieży – najbliższa 
z nich, związana tematycznie 
z 15-leciem naszej obecności 
w Unii Europejskiej – została 
zaplanowana już na 10 maja.

– Chciałbym też, byśmy 
raz do roku obradowali poza 
Poznaniem, w różnych częś-
ciach Wielkopolski. Pierwsza 
taka sesja wyjazdowa będzie 
zorganizowana już wkrótce 
w Koninie, co ma oczywiście 
związek z problemami doty-
czącymi transformacji gospo-
darczej tego subregionu – za-
powiada przewodniczący sej-
miku.         >> strony 8-10

Sejmik działa po nowemu
Jak funkcjonuje organ uchwałodawczy samorządu województwa?

23 listopada odbyła się pierwsza sesja sejmiku, podczas której radni obsadzili kluczowe stanowiska we władzach regionu. Na zdjęciu – moment ślubowania 
nowo wybranych radnych województwa.
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aktualności

na wstępie

Gdzie jest
radny?

Artur Boiński

Nie najlepszy ciągle stan wiedzy o samorządowej strukturze 
w naszym kraju sprawia, że nigdy dość przypominania 
podstawowych informacji o tym, jak działają poszczególne 
organy województwa. Dziś po raz kolejny opisujemy,  
na czym polega funkcjonowanie sejmiku województwa.
Ponieważ wciąż jeszcze stoimy właściwie u progu obecnej 
pięcioletniej kadencji, warto bardziej szczegółowo 
zainteresować się radnymi województwa. Kto właściwie 
został wybrany w naszym okręgu? Kto z „naszych” radnych 
w jakiej zasiada komisji? Dobrze wiedzieć, z którym 
członkiem sejmiku najlepiej porozmawiać o drogach 
do remontu, z którym przedyskutować niedociągnięcia 
w rozkładzie jazdy pociągów, któremu poskarżyć się 
na funkcjonowanie wojewódzkiego szpitala, a z którym 
warto uciąć sobie dłuższą pogawędkę na przykład o (nie)
skuteczności przyjętych metod walki ze smogiem.
Zachęcam też do przeczytania, jak funkcjonowanie sejmiku 
(choćby na tle działania Sejmu przy Wiejskiej) widzi stojący 
od kilku miesięcy na jego czele nowy przewodniczący.  
I co (zwracam uwagę na pomysł corocznych sesji 
wyjazdowych!) planuje nowego w jego pracach. l

Targi dla uczniów i czytelników
Pod hasłem „Kierunek – 
bezpieczeństwo” odbyły 
się w dniach 1-3 marca 
w Poznaniu kolejne Tar-
gi Edukacyjne. 

Targi tradycyjnie współ-
organizowane są przez sa-
morząd województwa, po-
znański ODN i MTP. Przez 
trzy weekendowe dni im-
preza przyciągnęła tłumy 
młodych Wielkopolan, sto-
jących przed wyborem swo-
jej drogi edukacji; wyborem 
niełatwym zwłaszcza w ob-
liczu kolejnych zmian w sy-
stemie nauczania i rekruta-
cji. Mogli oni między innymi 
zapoznać się z ofertą placó-
wek prowadzonych przez sa-
morząd województwa. Stoi-
skom edukacyjnym towarzy-
szyły też tradycyjnie targi 
książki.

W oficjalnym otwarciu tar-
gów 1 marca wzięła udział 
członek zarządu wojewódz-
twa Marzena Wodzińska, 
która wręczyła odznakę ho-
norową „Za zasługi dla wo-

jewództwa wielkopolskiego” 
sir Dermotowi Turingowi. To 
zafascynowany Wielkopolską 
i polskimi kryptologami bra-
tanek najsłynniejszego bry-
tyjskiego łamacza szyfrów 
Alana Turinga. Podczas po-
znańskich targów wygłosił on 
specjalny wykład i promował 
swoją książkę „X,Y,Z. Praw-

dziwa historia złamania szy-
fru Enigmy”.

Tym wydarzeniom towa-
rzyszyła przygotowana przez 
samorząd województwa wy-
stawa „Enigma. Odszyfrować 
zwycięstwo”. Charaktery-
styczny labirynt z tablicami 
można było obejrzeć podczas 
trwania targów. W ciągu  

9 lat wielkopolska wystawa  
przywracająca pamięć o do-
konaniach polskich krypto-
logów – Mariana Rejewskie-
go, Jerzego Różyckiego, Hen-
ryka Zygalskiego – doczeka-
ła się już 47 odsłon w kraju 
i na świecie, na 2 kontynen-
tach oraz 6 wersji języko-
wych.                            ABO

Pieniądze na lotnisko
Ławica podsumowuje 2018 rok, a właściciele portu dają mu 
pieniądze na rozwój połączeń i… finansowe przetrwanie.

Prawie 2,5 mln obsłużo-
nych pasażerów, dyna-
mika ich przyrostu na 

poziomie 33 procent, połą-
czenia z 16 państwami linia-
mi niskokosztowymi, a z 17  
– czarterami. To w najwięk-
szym skrócie podsumowanie 
2018 roku, którego dokona-
li w lutym członkowie zarzą-
du Portu Lotniczego Poznań 
Ławica oraz reprezentujący 
dwóch z trzech właścicieli 
spółki wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak i zastępca 
prezydenta Poznania Ma-
riusz Wiśniewski.

– W kategorii lotnisk do  
5 milionów pasażerów tak 
dynamiczny wzrost dał nam 
drugie miejsce na świecie  
– chwalił się prezes Ławicy 
Mariusz Wiatrowski. A wi-
ceprezes Grzegorz Bykowski 
podkreślał: – Mamy korzyst-
ną jak na port regionalny 
strukturę, w której tylko nie-
spełna połowę stanowią loty 
niskokosztowe, a resztę czar-
tery i połączenia tradycyjne.

– Nas cieszy zwłaszcza 
fakt, że już teraz udało się 
osiągnąć minimalną zakła-
daną liczbę pasażerów, zapi-
saną w inwestycjach współ-
finansowanych z funduszy 
UE – podkreślał wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak. 
– To oznacza, że nie grozi 
nam ewentualna konieczność 
zwracania dotacji unijnych.

Na tym jednak kończą 
się dobre wieści z lotniska. 

Wiadomo, że z powodu zli-
kwidowania przez Wizz Air 
stałej bazy samolotu na Ła-
wicy w 2019 roku nie ma 
co liczyć na podobne wzro-
sty, a sukcesem może oka-
zać się już samo utrzyma-
nie poziomu 2,5 mln pa-
sażerów. Z kolei z powodu 
odszkodowań wypłacanych 
mieszkańcom strefy ogra-
niczonego użytkowania wo-
kół lotniska, portowa spółka 
wymagała wsparcia finanso-
wego ze strony współwłaści-
cieli (miasto, województwo 
i Porty Lotnicze).

Podczas lutowej sesji, 
zmieniając budżet wojewódz-
twa na 2019 rok, sejmik zde-
cydował o przeznaczeniu pra-
wie 11,3 mln zł na dokapita-
lizowanie spółki Port Lotni-
czy Poznań-Ławica (w sumie 
trzej właściciele dołożyli 47 
mln zł). A w budżecie na 
2019 roku i w WPF pojawiła 
się kwota nieco ponad milio-
na złotych „w związku z ko-
niecznością promocji Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
w 2019 roku i w latach na-
stępnych w zakresie dostęp-
ności komunikacyjnej regio-

nu ze szczególnym uwzględ-
nieniem połączeń lotniczych”.

Rozmawiano o tym także 
w trakcie lutowego posiedze-
nia Komisji Budżetowej. Mó-
wiono o 13,2 mln zł, które wo-
jewództwo wyłoży (tyle samo 
da miasto Poznań) w ciągu 
czterech lat na promocję ma-
jącą przyczynić się do uru-
chomienia nowych połączeń 
lotniczych (na rok 2019 za-
planowano wspomniany wy-
datek nieco ponad miliona zł, 
co według założeń powinno 
przynieść cztery dodatkowe 
połączenia).                   ABO

Przez targowe hale, także przy stoiskach instytucji związanych z samorządem województwa, 
przewinęły się tłumy zwiedzających.
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O sytuacji poznańskiego lotniska mówili podczas lutowego spotkania z dziennikarzami 
m.in. jego prezes Mariusz Wiatrowski, zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski 
i wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
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W Poznaniu zaszczepią 
przeciwko grypie

45 tysięcy mieszkańców 
stolicy regionu i powia-
tu poznańskiego skorzy-
sta do 2022 roku z darmo-
wych szczepień przeciw-
ko grypie.

Warty ponad 4,5 mln zł 
„Profilaktyczny program 
szczepień przeciwko grypie 
w Metropolii Poznań” zapla-
nowano na lata 2019-2022. 
Z darmowych szczepień bę-
dzie mogło skorzystać 45 
tys. osób. 5 marca w UMWW 
w Poznaniu podpisano umo-
wę o dofinansowanie tego 
projektu z WRPO 2014+.

– Samorząd województwa 
co roku przeznacza znacz-
ne pieniądze na programy 
profilaktyczne, działania 
prozdrowotne wspierane są 
też przez fundusze z UE. 
Z programu szczepień sko-
rzystają zwłaszcza osoby 
dojrzałe (w wieku od 50 do 
64 lat) oraz pracujący zawo-
dowo z grup podwyższonego 
ryzyka zachorowań na gry-
pę, np. handlowcy, nauczy-
ciele, pracownicy ochrony 
zdrowia, mający kontakt 
z dużą grupą ludzi – wyjaś-

niał wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak.

Statystyki wskazują, iż za-
chorowania na grypę  istot-
nie wpływają na dezaktywa-
cję zawodową pracowników. 
Tylko w styczniu 2019 roku 
w Wielkopolsce odnotowano 
76.914 przypadków choroby 
i podejrzeń grypy, w tym 545 
pacjentów wymagało hospi-
talizacji, a 2 osoby zmarły.

– Nowy program Stowa-
rzyszenia Metropolia Po-
znań wpisuje się w politykę 
prozdrowotną prowadzoną 
od kilku lat przez powiat po-
znański. Finansujemy szcze-
pienia przeciwko wirusowi 
HPV, pneumokokom oraz 
przeciw grypie wśród senio-
rów. Warto się szczepić! – 
apelował starosta poznański 
Jan Grabkowski, wiceprezes 
stowarzyszenia.

– Samorządy lokalne an-
gażują się w profilaktykę, bo 
wiedzą, jak ważne jest zdro-
wie ich mieszkańców i jak 
przekłada się ono na aspekt 
gospodarczy – podsumował 
wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka.               RAK

Umowę podpisali: Tadeusz Czajka i Jan Grabkowski z Metro-
polii Poznań oraz wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
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O problemach rolnictwa
Minister rolnictwa i roz-
woju wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski 13 lutego 
wziął udział w poznań-
skiej debacie, poświęco-
nej problemom polskich 
gospodarzy.

Sala wykładowa Instytutu 
Włókien Naturalnych i Ro-
ślin Zielarskich w Poznaniu 
wypełniła się 13 lutego po 
brzegi. Chętnych na debatę 
„Wielkopolskie rolnictwo wo-
bec współczesnych zagrożeń” 
nie brakowało, a spotkanie 
z ministrem, współorganizo-
wane przez samorząd woje-
wództwa oraz Wielkopolską 
Izbę Rolniczą, było odpowie-
dzią na postulaty zgłaszane 
przez rolników. Domagali się 
oni konkretnych działań dla 
polepszenia warunków go-
spodarowania.

– Ogromnym zagrożeniem 
dla produkcji i hodowli trzo-
dy chlewnej w Wielkopolsce 
jest wirus ASF (afrykańskie-
go pomoru świń). Jeśli wystę-
pująca teraz we wschodniej 
części kraju choroba „przej-
dzie” przez linię Wisły, bę-
dziemy mieli ogromny prob-
lem – zauważył, witając gości, 
wicemarszałek województwa 
Krzysztof Grabowski. 

– Trudna sytuacja wy-
stępuje zarówno na rynku 

trzody chlewnej, jak i byd-
ła – dodał prowadzący deba-
tę Czesław Cieślak, szef sej-
mikowej Komisji Rolnictwa. 
Prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Piotr Walkowski 
zapewniał, że problemy pol-
skich gospodarzy były wie-
lokrotnie zgłaszane mini-
sterstwu.

Jan Krzysztof Ardanowski 
przez ponad godzinę wyjaś-
niał zebranym swój punkt 
widzenia na najważniejsze 
sprawy polskiego rolnictwa. 
Mówił m.in. o wzrastającym 
eksporcie polskiej żywno-
ści oraz o olbrzymiej konku-
rencji w Europie i na świe-
cie, utrudniającej przedsię-

biorcom zdobywanie nowych 
rynków.

– Czy państwo ma płacić 
rolnikom odszkodowania za 
to, że zasiali kukurydzę na 
glebach V i VI klasy? – tak 
minister odniósł się do za-
rzutów o brak pomocy wo-
bec ubiegłorocznej klęski su-
szy, porównując dodatkowo 
kwoty wypłacone w podobnej 
sytuacji w Polsce i w Niem-
czech. 

 Jan Krzysztof Ardanow-
ski zachęcał też rolników do 
większej aktywności i zrze-
szania się w spółdzielnie. 
Chodzi o to, by oprócz pro-
dukcji mieli także wpływ na 
sprzedaż towarów.            RAK

Robot da Vinci już operuje
Lekarze z Wielkopolskie-
go Centrum Onkologii za-
częli operować z wykorzy-
staniem robota da Vinci.

Niezwykła precyzja i mała 
inwazyjność, pozwalające na 
skrócenie czasu wykonywa-
nych zabiegów – to atuty robo-
ta da Vinci, kupionego przez 
WCO jesienią 2018 r. O chi-
rurgii robotowej, będącej przy-
szłością leczenia onkologicz-
nego, poinformowano dzienni-
karzy 6 lutego podczas konfe-
rencji prasowej w Poznaniu. 

Nowoczesny sprzęt, pierw-
szy tego typu w Wielkopolsce, 
ułatwi leczenie nowotworów 
i pomoże w najtrudniejszych 
zabiegach, m.in. w ginekolo-
gii, laryngologii, operacjach 
przewodu pokarmowego. Le-
karze z Poznania przeprowa-
dzili już 20 zabiegów z wyko-
rzystaniem da Vinci, a doce-
lowo, jak zapewnia szef WCO 
prof. Julian Malicki, zakłada 
się 200 operacji rocznie.

– To krok do przodu w dzie-
dzinie chirurgii. Leczymy 
pacjentów tak, jak placówki 
w Berlinie, Paryżu czy No-
wym Jorku – podkreślał dr 
Błażej Nowakowski, ordy-
nator Oddziału Ginekologii 
Operacyjnej, Onkologicznej 
i Endoskopowej. – Istotny 
jest tzw. współczynnik tera-

peutyczny. Chodzi o to, żeby 
wyleczyć pacjenta minimal-
nie go okaleczając, bez więk-
szych śladów po terapii.

– Robotyka to lepsze narzę-
dzie niż laparoskopia: więk-
sza precyzja, szersze pole wi-
dzenia. Pacjenci po takich za-
biegach szybciej wracają do 
zdrowia i krócej przebywają 
na oddziałach – dodał dr Wi-
told Kycler, ordynator Od-
działu Chirurgii Onkologicz-
nej Chorób Przewodu Pokar-
mowego.

Robot sam nie operuje, za 
jego sterami stoi lekarz. Uła-
twia jednak pracę podczas za-
biegu: precyzyjnie lokalizuje 
guza, pomaga chirurgowi do-

trzeć do trudno dostępnych 
miejsc, niweluje drżenie rąk, 
pozwala ograniczyć ubytek 
krwi.

– Najważniejszy jest do-
brostan pacjenta – zauważył 
prof. Wojciech Golusiński, 
kierownik Kliniki Chirurgii 
Głowy, Szyi i Onkologii La-
ryngologicznej.

– Sam sprzęt na miarę XXI 
wieku nie wystarczy, bo po-
trzebni są też fachowcy: le-
karze, pielęgniarki – podsu-
mowała Marzena Wodzińska 
z zarządu województwa.

Da Vinci kosztował 13,8 
mln zł, z czego 12 mln zł 
z WRPO 2014+ zapewnił sa-
morząd województwa.   RAK

Poznańska debata o rolnictwie trwała kilka godzin.
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Lekarze z WCO chcą operować z da Vinci dwieście razy rocznie.
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Komitet Regionów
przeciw mowie nienawiści
Skupiający samorządow-
ców z UE Europejski Ko-
mitet Regionów przy-
jął rezolucję potępiającą 
mowę nienawiści i uczcił 
zamordowanego prezy-
denta Gdańska.

– Ponieśliśmy bardzo wiel-
ką stratę nie tylko jako człon-
kowie polskiej delegacji, nie 
tylko jako polscy samorzą-
dowcy, ale także jako Euro-
pejczycy wierni wartościom, 
na których Europa jest zbu-
dowana – powiedział 6 lute-
go w Brukseli marszałek Ma-

rek Woźniak, wspominając 
Pawła Adamowicza podczas 
rozpoczęcia sesji plenarnej 
Europejskiego Komitetu Re-
gionów. – Chciałbym zwrócić 
uwagę, że każdemu takiemu 
tragicznemu wydarzeniu to-
warzyszą refleksje. Ważne, 
aby w klimacie tych reflek-
sji wyciągnąć odpowiednie 
wnioski. Dla mnie istotne 
jest, abyśmy pamiętali o od-
powiedzialności, jaka spoczy-
wa na nas, politykach.

Marek Woźniak, jako prze-
wodniczący polskiej delegacji 
do KR, podziękował za kon-
dolencje, słowa współczucia 

i solidarności, które zostały 
przesłane przez przewodni-
czącego KR oraz inne dele-
gacje krajowe. 

Europejski Komitet Regio-
nów przyjął też rezolucję na-
wołującą do przeciwdziałania 
mowie nienawiści i przestęp-
stwom popełnianym z nie-
nawiści. – Jest to nasza od-
powiedź na zamordowanie 
naszego kolegi Pawła Ada-
mowicza – powiedział prze-
wodniczący KR Karl Heinz-
-Lambertz. – Mam nadzie-
ję, że ta rezolucja odbije się 

echem w naszych środowi-
skach i przyniesie wiele do-
bra. Na tym zależałoby na-
szemu koledze Pawłowi, bo 
on zawsze stał po stronie do-
bra – zaznaczył z kolei Ma-
rek Woźniak.

W lutowej sesji KR udział 
wzięli również pełniąca funk-
cję prezydenta Gdańska Alek-
sandra Dulkiewicz oraz brat 
zamordowanego Piotr Ada-
mowicz. Miejsce, które w sali 
obrad KR powinien zająć Pa-
weł Adamowicz, zostało opa-
sane czarną wstęgą, a na pul-
picie stanęło jego zdjęcie i bu-
kiet białych kwiatów.    ABO

Z Gruzją coraz bliżej
Współpraca regionów, zachęty dla biznesu.

Doing Business: Geo-
rgia” to tytuł konfe-
rencji, którą 12 lutego 

w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu otworzył 
marszałek Marek Woźniak. 
Współorganizatorami wyda-
rzenia byli Wielkopolski Fun-
dusz Rozwoju, samorząd wo-
jewództwa i Ambasada Gru-
zji w RP. 

Podczas debaty w sali se-
syjnej UMWW eksperci za-
prezentowali ofertę gospodar-
czą Gruzji i zachęcali wielko-
polskich przedsiębiorców do 
podjęcia decyzji o ekspansji 
zagranicznej. Zwrócili szcze-
gólną uwagę na to, jak przygo-
tować się do inwestycji. 

– To spotkanie jest jedną 
z prób odświeżenia naszych 
relacji politycznych i gospo-
darczych – mówił marszałek. 
– Mamy długie doświadcze-
nia w dobrej współpracy po-
litycznej, teraz staramy się 
tworzyć warunki do efektyw-
nej wymiany gospodarczej.

W konferencji – oprócz 
wielkopolskich przedsiębior-
ców i przedstawicieli instytu-
cji otoczenia biznesu – uczest-
niczyło grono znamienitych 
gości z Gruzji, m.in. wicemi-
nister spraw zagranicznych 

Alexander Khvtisiashvili, 
gubernator regionu Imeretia 
Shavlego Tabatadze, amba-
sador Gruzji w RP Ilia Dar-
chiashvii.

Z dwoma ostatnimi goś-
ćmi marszałek Marek Woź-

niak spotkał się też, by poroz-
mawiać o planach przyszłej 
współpracy regionu Imeretia 
z województwem wielkopol-
skim. Warto dodać, że stolice 
obydwu regionów – Poznań 
i Kutaisi – od dekady łączy ofi-

cjalne porozumienie o współ-
pracy. Podczas poznańskiego 
spotkania ustalono, że podob-
ny dokument zostanie w nie-
dalekiej przyszłości podpisa-
ny także na szczeblu regional-
nym.                              ABO

Podczas konferencji, którą otworzył marszałek, zachęcano wielkopolskich przedsiębiorców 
do robienia interesów w Gruzji.
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Mam nadzieję, że ta rezolucja 
przyniesie wiele dobra. Na tym 

zależałoby naszemu koledze Pawłowi.
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Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy, które radni 
poruszali 25 lutego, podczas IV sesji 
sejmiku, w ramach punktu „interpelacje 
i zapytania”.

Tadeusz Tomaszewski (SLD-LR) interpe-
lował w sprawie zakupu dla Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy działki przylegają-
cej do grodu w Grzybowie. Złożył też zapyta-
nie dotyczące przygotowań dokumentacji dla 
planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 
441 na odcinku Miłosław – Borzykowo. 

Marek Sowa (PiS) w swojej interpelacji 
poruszył kwestię braku przyznania dotacji 
z funduszy unijnych na remont zamku w Ry-
dzynie, pytając między innymi o skład komi-
sji, która oceniała wnioski beneficjentów zło-
żone w stosownym konkursie.

Romuald Ajcher (SLD-LR) pytał o: moż-
liwości dofinansowania z PROW poprawy 
gospodarki wodno-ściekowej w małych gmi-
nach województwa wielkopolskiego, termin 
opracowania koncepcji i projektu nowego 
mostu w Sierakowie, odbudowę linii kolejo-
wej Międzychód – Szamotuły, remont drogi 
wojewódzkiej Wronki – Sieraków.

Adam Bogrycewicz (PiS) zgłosił interpe-
lacje w sprawie zakupu karetki dla Szpitala 
Specjalistycznego w Pile oraz modernizacji 
Pracowni Cytostatyków w aptece tej placów-
ki. Radny złożył również zapytanie dotyczące 
czynności podjętych w celu utworzenia od-
działu onkologicznego przy pilskim szpitalu.

Krzysztof Sobczak (PiS) wnioskował 
o udostępnienie dokumentów będących 
przedmiotem prac zespołu roboczego do 
spraw restrukturyzacji potencjału gospo-
darczego subregionu konińskiego oraz pytał 
o pominięcie PAK KWB Adamów SA w Tur-
ku w prezentacji podczas spotkania z kie-
rownictwem Platformy Regionów Górniczych 
w Procesie Transformacji.

Mirosława Rutkowska-Krupka (KO) in-
terpelowała w sprawie możliwości dofinanso-
wania remontu trzech obiektów dworcowych 
na terenie gminy Gołańcz oraz w kwestii za-
montowania dodatkowego oświetlenia przejść 
dla pieszych w Gołańczy. 

Henryk Szopiński (KO) zgłosił interpelację 
dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej nr 189 przez ustawienie dodat-
kowych znaków ostrzegawczych na skrzyżo-
waniu tej trasy z drogą powiatową nr 1038.

Marta Dzikowska (KO) w swojej pisemnej 
interpelacji, zwracając uwagę na rozwój in-
frastruktury mieszkaniowej w Sierosławiu, 
pytała o poprawę bezpieczeństwa na skrzy-
żowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z ulica-
mi Pokrzywnicką i Morwową w wymienionej 
miejscowości.

Łucja Zielińska (PiS) złożyła pisemnie in-
terpelację i zapytanie dotyczące wielkopol-
skich centrów wsparcia rzemiosła, kształ-
cenia zawodowego i dualnego. Pytała, czy 
istnieje diagnoza potrzeb w obszarze, któ-
ry dotyczy działalności tych placówek, oraz 
o okoliczności świętowania roku ich funk-
cjonowania.

Robert Popkowski (PiS) interpelował pi-
semnie w sprawie potrzeby rozpoczęcia prac 
przy budowie chodnika wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 467, na odcinku Golina – Myśli-
bórz – Radolina, zwracając uwagę na możli-
wość przedawnienia się dokumentacji pro-
jektowo-wykonawczej dla tej inwestycji. ABO

Jakie działania związane z roz-
wojem technologii wodorowych 
podejmują Hiszpanie? Próbowali 
się tego dowiedzieć radni z sejmi-
kowej Komisji Gospodarki, którzy 
w dniach 18-22 lutego przebywali 
w Aragonii. Funkcjonuje tam pry-
watna instytucja, finansowana 
w części przez rząd regionalny, 
wykorzystywana do działań promo-
cyjnych i badawczo-rozwojowych 
związanych z wodorem. Wyposażo-
no ją m.in. w stacje tankowania, la-
boratoria, miejsce do gromadzenia 
i produkcji wodoru. Nad podobnym 
rozwiązaniem, typu H2-Lab, łączą-
cym naukowców i przedsiębiorców, 
pracują obecnie samorządowcy 
z Wielkopolski.                         RAKFO
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Podpatrywali, jak Hiszpanie radzą sobie z wodorem

Strategiczne dylematy
Radni przyjęli stanowisko dotyczące projektu Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030.

Ministerstwo Inwesty-
cji i Rozwoju przygo-
towało projekt Kra-

jowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego 2030. 11 lutego 
uwagi do tego dokumentu 
zgłosili radni z sejmikowej 
Komisji Strategii Rozwoju 
Regionalnego i Współpracy 
Międzynarodowej, a w De-
partamencie Polityki Regio-
nalnej UMWW powstał szkic 
stanowiska, nad którym 25 
lutego debatował sejmik.

Kluczowe uwagi pod adre-
sem projektu KSRR za-
warto w sześciu punktach:  
„1. Niepokój budzi odchodze-
nie w KSRR od zdecentrali-
zowanego modelu polityki re-
gionalnej. Strategia w wielu 
miejscach zapowiada rosną-
cą rolę rządu w kształtowa-
niu polityki regionalnej (...);  
2. Projekt KSRR nie wzmacnia 
roli samorządu województwa 
w kreowaniu polityki rozwoju, 
część zapisów sugeruje wręcz 
umniejszanie jego roli (...);  
3. Delimitacja obszaru wspar-

cia Programu ponadregional-
nego 2020+, która opiera się 
na nieaktualnych danych 
i arbitralnie przyjętych kry-
teriach, budzi wątpliwość (...)”.

Jakie jeszcze zapisy zna-
lazły się w stanowisku sej-
miku? „4. Zgłaszamy postu-
lat o utworzenie w ramach 
KSRR odrębnego obligato-
ryjnego krajowego Obsza-
ru Strategicznej Interwencji 
skierowanego do obszarów 
borykających się z proble-
mami charakterystycznymi 
dla obszarów górniczych, 
wraz z nakreśleniem poli-
tyki i jej instrumentów re-
alizacyjnych adresowanych 
do tego obszaru. W przypad-
ku Wielkopolski należy do 
nich obszar tzw. Wielkopol-
ski Wschodniej, obejmującej 
m. Konin i powiaty: koniń-
ski, kolski, słupecki i ture-
cki (...); 5. Ważne jest prze-
ciwdziałanie nierównościom 
terytorialnym i koncentra-
cji problemów rozwojowych 
w przestrzeni. Nie może się 

to jednak odbywać bez istot-
nego wspierania kluczowych 
potencjałów rozwojowych wo-
jewództw, tj. ośrodków wzro-
stu (...); 6. Problemem, z któ-
rym borykają się wielkopol-
scy przedsiębiorcy jest brak 
rąk do pracy, co stanowi 
istotną barierę rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, czego 
KSRR nie dostrzega (…)”. 

Część tych spostrzeżeń, 
zwłaszcza o odchodzeniu od 
zdecentralizowanego mode-
lu polityki regionalnej, wy-
wołała sprzeciw radnych PiS.

– Mamy dość Wielkopolski 
różnych prędkości i dyspro-
porcji między subregionami – 
zauważył Robert Popkowski.

– Cieszę się, że władze do-
strzegają konieczność roz-
woju w sposób zrównowa-
żony, bo poprzedni model,  
oparty o rozwój metropolii, 
nie sprawdził się – mówił 
Adam Bogrycewicz.

– Polityka wyrównywania 
potencjałów nie przyniosła 
efektu, dysproporcje między 

biednymi a bogatymi nadal 
występują – dodał Zbigniew 
Czerwiński. – Niepokoi nas 
też fakt, że nie dostrzegacie 
problemów północno-zachod-
niej Wielkopolski.

Rządząca w regionie koali-
cja odpierała te zarzuty.

– Musimy bić na alarm, bo 
rząd odbiera samorządom ko-
lejne kompetencje – stwier-
dził szef klubu KO Henryk 
Szopiński.

– Program ponadregional-
ny, skierowany do najsłabiej 
rozwiniętych gospodarczo ob-
szarów, nie obejmuje żadnych 
terenów z Wielkopolski – alar-
mowała Zofia Szalczyk z PSL.

– To samorząd kreuje po-
litykę regionalną i nie mo-
żemy zgodzić się na to, by 
rząd wprowadzał nowe in-
strumenty rozwoju, na które 
samorząd województwa nie 
ma wpływu – podsumował 
dyskusję marszałek Marek 
Woźniak, a radni większoś-
cią 24 głosów przyjęli stano-
wisko.                           RAK

Radni przyjęli stanowisko w sprawie projektu KSRR większością 24 głosów. 
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Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi udzielonych na 
wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
– odniósł się do dwóch interpelacji Adama Bo-
grycewicza. 
W sprawie modernizacji DW nr 133 na odcinku 
Chełst – Kwiejce przekazał, że zadanie nie zosta-
ło ujęte w planie transportowym województwa. 
W celu poprawy stanu technicznego DW nr 133 

ustalono, że przy remoncie można zastosować nowoczesną tech-
nologię nawierzchni betonowej, ale decyzja w tej sprawie zostanie 
podjęta po zakończeniu testowania takiej nawierzchni na DW nr 
182 w 2019 roku. Dodał, że wykonanie ścieżki wzdłuż DW nr 133 
obecnie nie jest brane pod uwagę.
Poinformował, że kontynuowane są prace remontowe na linii Poznań 
– Piła, stąd obecne 10 par pociągów nie jest w stanie spełnić wszyst-
kich potrzeb i oczekiwań pasażerów. Uruchomienie dodatkowych 
porannych pociągów będzie możliwe w rozkładzie jazdy 2019/2020.
– odpisał Janowi Grześkowi, że zmiany w kursowaniu pociągu 77425 
relacji Jarocin – Poznań wynikają z przyczyn leżących po stronie 
zarządcy linii kolejowych. Kontynuacja prac modernizacyjnych pro-
wadzonych przez PKP PLK na linii nr 14 na terenie województwa 
łódzkiego ma istotny wpływ na ofertę przewozową pociągów kursu-
jących m.in. na linii Kluczbork – Poznań.
– wskazał Krzysztofowi Sobczakowi, że za wydarzenia organizowane 
i współorganizowane przez samorząd województwa odpowiadają 
departamenty UMWW, które zapraszają uczestników według mery-
torycznego zakresu. Na stronie internetowej UMWW dostępny jest 
natomiast kalendarz Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
– odpowiedział Małgorzacie Waszak, że istnieje dokumentacja pro-
jektowa dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 266 na odcinku 
Święte – Patrzyków. Biorąc pod uwagę wysoki koszt realizacji (około 
3,8 mln zł) oraz ograniczone środki finansowe budżetu województwa, 
trudno sprecyzować dokładny termin realizacji zadania.
– odniósł się do interpelacji Roberta Popkowskiego w sprawie 
konkursu dotyczącego rewitalizacji miast, terenów wiejskich, po-
przemysłowych i powojskowych. Projekty do dofinansowania są 
wybierane na podstawie kryteriów zaakceptowanych przez Komitet 
Monitorujący WRPO 2014+. Ocenę wniosków przeprowadzają eks-
perci zewnętrzni. Do rozpatrzenia odwołań od oceny merytorycznej 
zawsze zostaje powołany kolejny ekspert. Ocena ekspertów jest 
niezależna i indywidualna, przeprowadzona na podstawie kryteriów 
wskazanych w regulaminie konkursu. Zarząd województwa podjął 
działania w sprawie zwiększenia alokacji w omawianym poddziałaniu.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
– odpowiedział Henrykowi Szymańskiemu, że 
Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, merytorycznie odpowiedzialny za oce-
nę wniosków o przyznanie pomocy składanych 
w ramach PROW, po ponownej analizie sprawy 
potwierdza, iż ocena wniosku złożonego przez 

Stowarzyszanie Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Gra-
nowskiej została przeprowadzona w sposób prawidłowy i zgodny 
z przepisami. Wnioskodawca został właściwie pouczony o środ-
kach odwoławczych przysługujących z tytułu odmowy przyznania 
pomocy i nie skorzystał z możliwości wniesienia skargi do WSA. 
Tym samym nie zachodzą przesłanki uprawniające do ponownej 
oceny złożonego wniosku.

Członek zarządu województwa  
Marzena Wodzińska
– udzieliła odpowiedzi na interpelację Zbigniewa 
Czerwińskiego, przekazując radnemu informację 
o wynikach ekonomicznych, należnościach i zo-
bowiązaniach oraz płynności finansowej Specja-
listycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką 

i Dzieckiem w Poznaniu za 2018 rok.
– poinformowała Adama Bogrycewicza, że samorząd województwa, 
w ramach otrzymanych corocznie środków PFRON na zadania zwią-
zane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 
dofinansowuje roboty budowlane dotyczące obiektów służących 
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W ra-
mach tego zadania istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowa-
nie w zakresie adaptacji pomieszczeń (w tym na likwidację barier 
architektonicznych) przeznaczonych jedynie na rehabilitację osób 
niepełnosprawnych.

Sekretarz województwa Tomasz Grudziak
– w imieniu marszałka poinformował Marka 
Sowę, że autorskie prawa majątkowe wraz z pra-
wem do korzystania z autorskich praw zależnych 
koncertu „Muzyka Wolności Poznań 2018” zo-
stały przeniesione na województwo wielkopol-
skie, a ponowna emisja koncertu odbędzie się 

27 marca 2019 roku w kanale METRO o godzinie 22.25. Dodał, że 
realizowana jest produkcja płyt DVD z zapisem cyfrowym koncertu, 
wypowiedziami gwiazd i uczestników oraz materiałami dodatko-
wymi z jego produkcji, która będzie stanowiła materiał promujący 
województwo.                                                                     ABO

Zarząd odpowiada

Nim rozpoczęły się obrady 
lutowej sesji sejmiku, radni 
i urzędnicy mieli niezwykłą 
okazję przyjrzeć się w gma-
chu UMWW kilku efektownym 
tańcom, zaprezentowanym 
przez przedstawicieli Zespo-
łu Tańca Ludowego „Moracze-
wo” z gminy Rydzyna. Okazją 
do popisu młodych artystów 
było wręczenie zespołowi 
przez marszałka Marka Woź-
niaka i przewodniczącego 
sejmiku Wiesława Szczepań-
skiego odznaki honorowej 
„Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego”.           ABO FO
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Zanim zaczęli obrady, obejrzeli ludowe tańce

Budżet się zmniejszył
Aż o prawie 100 milionów 
złotych sejmik musiał sko-
rygować tegoroczne wy-
datki z budżetu woje-
wództwa.

To w największej mierze 
efekt problemów z wykonaw-
cami inwestycji drogowych 
– zrywaniem kontraktów, 
składaniem znacznie droż-
szych od kosztorysów ofert. 
Rzecz dotyczy kilku istotnych 
przedsięwzięć, na przykład 
budowy obwodnicy Wronek 
czy nowego mostu na Warcie 
w Rogalinku.

Jak podkreślał podczas 
lutowej sesji wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak, samo-
rząd nie wycofuje się z rea-
lizacji tych inwestycji. Trze-
ba jednak na nowo przepro-
wadzić niezbędne procedury 
(uzgodnienia z UE, przetar-
gi, być może korektę zakre-
su prac), a więc nie uda się 
tych pieniędzy wydać w bie-
żącym roku.

– Raptem pod koniec stycz-
nia uchwalaliśmy tegoroczny 
budżet, a już teraz zmniej-
szamy niemal o jedną trze-
cią wydatki inwestycyjne na 
drogi – krytykował Zbigniew 
Czerwiński z PiS. – Myślę, że 
mieliście już wtedy świado-
mość, że tych inwestycji nie 
da się zrealizować, ale cho-
dziło o uchwalenie „pompo-
wanego” budżetu, który ład-
nie wygląda.

– Tyle lat pracuję w samo-
rządzie i nigdy nie wpadłem 
na to, by sztucznie „pompo-
wać” budżet – odpowiadał wi-
cemarszałek Jankowiak. – Te 
zmiany w budżecie to efekt 
obiektywnych czynników 
i sytuacji na rynku, a my do 
końca próbowaliśmy ratować 
niektóre kontrakty, negocjo-
wać z wykonawcami. Nieste-
ty, część z nich woli zapłacić 
wysokie kary umowne. Twier-
dzą, że realizując kontrakt, 
straciliby więcej.            ABO

Przekształcą za jedną czwartą
Sejmik ustalił wysokość 
bonifikaty za jednorazo-
wą opłatę przekształce-
niową z użytkowania wie-
czystego na prawo włas-
ności.

Jak wiadomo, tak zwane 
prawo użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe 
odeszło do lamusa. Zostało 
automatycznie przekształ-
cone w prawo własności, ale 
dawni użytkownicy, a teraz 
już właściciele, muszą przez 
20 lat wnosić coroczną opłatę 
przekształceniową (w wyso-
kości dotychczasowych opłat 
za użytkowanie wieczyste). 
Chyba że zdecydują się na 
jednorazowe zapłacenie – 
wtedy przysługuje im bonifi-
kata. O tym, w jakiej wyso-
kości – decydują samorządy, 
do których należały stosow-
ne grunty.

Uchwałę w tej sprawie, 
ustalającą wysokość bonifi-

katy na 75 procent, w stosun-
ku do gruntów stanowiących 
własność województwa wiel-
kopolskiego, przyjął w lutym 
sejmik. 

Podczas sesji Zbigniew 
Czerwiński z PiS zapropono-
wał, by wysokość ulgi zwięk-
szyć do 90 procent, co – we-
dług jego wyliczeń – obciąży-
łoby budżet dodatkowo o oko-
ło 120 tys. zł.

– Nie chcemy w jakiś szcze-
gólny sposób się wyróżniać, 
a przypomnę, że bonifikatę 
na poziomie 75 procent usta-
liło już wcześniej m.in. mia-
sto Poznań – argumentował 
za pierwotną propozycją wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski.

Ostatecznie sejmik odrzu-
cił poprawkę radnego Czer-
wińskiego i przegłosował 
uchwałę w proponowanym 
brzmieniu, ustalając wspo-
mnianą 75-procentową ulgę. 

ABO 

W trosce o powietrze
Sejmik przyjął stanowisko, w którym apeluje do rządu 
o przekazanie pieniędzy i efektywną realizację programu  
„Czyste powietrze”.

Obradująca 12 lutego 
sejmikowa Komisja 
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zapo-
znała się z informacją o rzą-
dowym programie „Czyste 
powietrze”, realizowanym 
przez narodowy i wojewódz-
kie fundusze ochrony śro-
dowiska. Skorzystać z nie-
go mogą ci, którzy chcą np. 
wymienić piec i instalację 
centralnego ogrzewania, za-
mierzają wykonać ocieple-
nie domu, planują wymianę 
okien lub drzwi albo też chcą 
zainwestować w montaż ba-
terii słonecznych, pompy cie-
pła, systemu rekuperacji.

Radnych zaniepokoił fakt, 
że dotąd w Wielkopolsce nie 
podpisano żadnej umowy, 

choć WFOŚiGW w Poznaniu 
przyjął ponad 2,1 tys. wnio-
sków. 464 z nich, na łączną 
kwotę inwestycji sięgającą 
50 mln zł, rozpatrzono po-
zytywnie. W zaprezentowa-
nym podczas sesji stanowi-
sku radni napisali, że „nie zo-
stały przekazane środki z bu-
dżetu państwa na program 
priorytetowy <<Czyste Po-
wietrze>>, a dalej zauważa-
ją: „że w Województwie Wiel-
kopolskim z powodzeniem 
był realizowany Program 
KAWKA, w ramach którego 
była finansowana likwidacja 
uciążliwych pieców i kotłów 
opalanych węglem i zastę-
powanie ich ciepłem syste-
mowym, gazem lub energią 
elektryczną”.

Przeciw takim zapisom za-
protestowali radni PiS.

– Dane są nieprecyzyjne. 
700 wniosków oceniono po-
zytywnie, a ponad 50 umów 
czeka na podpis beneficjen-
tów – zauważył Adam Bogry-
cewicz.

– Najpierw zbierzmy do-
kładne dane, przeanalizuj-
my problem, a potem przyj-
mijmy stanowisko – zapropo-
nował Zbigniew Czerwiński, 
mówiąc, że program KAWKA 
był w Poznaniu niewystar-
czająco wykorzystany.

Krzysztof Sobczak i Robert 
Popkowski dodali, że proble-
mem nie jest brak pieniędzy, 
tylko kłopoty wnioskodaw-
ców z prawidłowym wypeł-
nieniem wniosków.

– Dane pochodzą od przed-
stawiciela WFOŚ w Pozna-
niu, zmieniły się, ale czy to 
oznacza, że mamy je aktu-
alizować on-line? – pytał 
Andrzej Pichet z KO, który 
dodał, podobnie jak Prze-
mysław Ajchler z KO i Ta-
deusz Tomaszewski z SLD-
-LR, że problemem jest brak 
pieniędzy z NFOŚ. Z kolei 
Zofia Szalczyk z PSL zapro-
ponowała, by przyjrzeć się 
procedurom i zadbać o uła-
twienia.

Ostatecznie radni więk-
szością 24 głosów (10 osób 
z PiS było „przeciw”) przy-
jęli stanowisko, w którym 
oczekują efektywnej realiza-
cji programu „Czyste powie-
trze”.                             RAK
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Historia i pasja

Do 28 lipca w Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie czynna będzie 
wystawa pt. „Uwaga histo-
ria! Odtwórstwo historyczne 
wczesnego średniowiecza 
w Polsce”. Ekspozycja poka-
zuje miłośników wczesnego 
średniowiecza, którzy swojej 
pasji nie ograniczają do czy-
tania książek, ale starają się 
odtworzyć dawne dzieje i ży-
cie przodków. Na wystawie 
są liczne repliki oryginalnych 
zabytków archeologicznych, 
pamiątki, zdjęcia oraz filmy.

Dotknij teatru

Od 27 do 30 marca koniń-
scy teatromani obejrzą aż  
4 teatralne ekranizacje w ki-
nowej sali studyjnej Kina 
Oskard Kameralnie w Cen-
trum Kultury i Sztuki. Każdy 
z prezentowanych spektakli 
(„Zabawy w dom”, „Falo-
wiec”, „Słabi”, „Holzwege”) 
to niezwykła historia, opo-
wiedziana w sposób ciekawy 
i nowatorski. Projekt „Do-
tknij teatru”, organizowany 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru, to okazja do 
twórczego spotkania arty-
stów młodego pokolenia 
i widzów, a także możliwość 
zobaczenia na ekranie wy-
bitnych polskich aktorów.

O zakochanych

Muzeum Okręgowe Zie-
mi Kaliskiej przygotowa-
ło z okazji tegorocznych 
walentynek wystawę pt. 
„Zakochani w Kaliszu”. 
Ekspozycja, czynna do 12 
maja w Centrum Rysunku 
i Grafiki przy ul. Kolegialnej, 
ma charakter wielowątkowy 
i porusza zarówno zagadnie-
nia związane z dawnym, jak 
i współczesnym Kaliszem. To 
opowieść o miejscach, lu-
dziach i zwyczajach, o zako-
chanych w sobie kaliszanach 
i o gościach zakochanych 
w mieście.                    RAK

Polecamy

Nowy szef w szpitalu
Radosław Kołaciński jest 
od 1 marca dyrektorem 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Ludwika 
Perzyny w Kaliszu.

Wakat na stanowisku dy-
rektora kaliskiego szpitala 
powstał jesienią 2018 r., kie-
dy wieloletni szef tej placów-
ki Wojciech Grzelak złożył 
wniosek o przejście na eme-
ryturę. Zarząd województwa 
zdecydował o przeprowadze-
niu konkursu, a obowiązki 
szefa kaliskiej lecznicy prze-
jął na kilkanaście tygodni za-
stępca dyrektora WSZ Wło-
dzimierz Szewczyk. 

Jak wyglądał konkurs? 
Do Departamentu Zdrowia 
UMWW w Poznaniu, które-
mu podlega kaliski szpital, 
nadesłano 8 ofert. Po analizie 
dokumentów komisja kon-
kursowa zakwalifikowała do 
drugiego etapu 7 osób, a jed-
ną ofertę odrzucono ze wzglę-
dów formalnych. Po przepro-
wadzeniu rozmów z kandy-
datami i tajnym głosowaniu 
komisja zadecydowała, by re-

komendować Zarządowi Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Radosława Kołacińskiego. 21 
lutego zarząd zaakceptował 
tę kandydaturę i powołał no-
wego dyrektora WSZ w Kali-
szu na okres 6 lat.

Radosław Kołaciński po-
siada wieloletnie doświad-
czenie zawodowe na sta-
nowiskach kierowniczych 
w spółkach prawa handlo-
wego i organach nadzorują-
cych szpitale. Od 1 stycznia 
2018 r. pełnił m.in. funkcję 
zastępcy dyrektora szpitala 
w Wolicy koło Kalisza, był też 
przewodniczącym rady spo-
łecznej kaliskiego WSZ. RAK

Znów pojadą pociągi
ze Śremu do Czempinia?
Samorządowcy podsumo-
wali 12 lutego koszty i ko-
rzyści związane z przy-
wróceniem ruchu pasa-
żerskiego na tej linii.

– Z opracowań i analiz 
wynika, że reaktywacja linii 
kolejowej na trasie Śrem – 
Czempiń jest możliwa, a uru-
chomienie tam regularnych 
połączeń przyniesie wiele 
korzyści – mówił 12 lute-
go podczas konferencji pra-
sowej w UMWW wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak.  
– Szacowany koszt przedsię-
wzięcia wynosi 160-200 mln 
zł, a liczba pasażerów, którzy 
będą korzystać z połączenia, 
sięgnie w przyszłości nawet 
6-7 tysięcy osób na dobę. 

Oprócz mieszkańców 
Czempinia i Śremu poten-
cjalnymi pasażerami na tej 
trasie mogą być też miesz-
kańcy gmin położonych 
w pobliżu: Brodnicy, Ksią-

ża, Dolska, Gostynia i Krzy-
winia.

– Chcemy rozwijać komu-
nikację zbiorową w aglome-
racji poznańskiej. Szkoda 
czasu na stanie w korkach – 
zaznaczył starosta poznański 
Jan Grabkowski, wiceprezes 
Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań.

– Myślimy perspektywicz-
nie, bo bez tego rozwój ryn-
ku pracy będzie niemożliwy 
– dodał burmistrz Śremu An-
drzej Lewandowski.

Reaktywacja połączenia 
Śrem – Czempiń znalazła 
się też w rządowym progra-
mie „Kolej plus”, co ozna-
cza, że remont trasy może 
być współfinansowany z bu-
dżetu państwa. Prace przy-
gotowawcze mają zakończyć 
się w 2021 r., a moderniza-
cja torów ruszy, gdy zapew-
nione zostaną pieniądze na 
ten cel.                           RAK

Więcej „elfów” 
14 lutego w Poznaniu podpisano umowę  
na dostawę 5 nowych pociągów.

Do końca 2020 r. na 
wielkopolskich to-
rach pojawi się pięć 

nowych, pięcioczłonowych 
pociągów „elf 2”. Będą one 
obsługiwały zwłaszcza pa-
sażerów Poznańskiej Kolei 
Metropolitarnej na linii Opa-
lenica – Poznań – Września, 
choć pojadą też na innych 
trasach: do Gniezna, Czempi-
nia, Wronek i Rogoźna. Umo-
wę na ich dostawę podpisał 
14 lutego w Urzędzie Mar-
szałkowskim wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak.

Pociągi będą mogły jeź-
dzić z prędkością 160 km/h 

i zostaną dostosowane do ob-
sługi ruchu aglomeracyjnego  
(2 pary drzwi na człon). 
W „elfach” będzie m.in.: 240 
miejsc siedzących, pięć bile-
tomatów, dwie toalety, kli-
matyzacja, system Wi-Fi, sy-
stem dynamicznej informa-
cji pasażerskiej, monitoring, 
miejsca dla osób niepełno-
sprawnych i do przewozu ro-
werów, pętle indukcyjne dla 
osób słabosłyszących, auto-
matyczne odświeżacze powie-
trza, defibrylatory. 

Koszt „elfów” to łącznie po-
nad 127 mln zł, w tym niemal 
49 mln zł stanowi dofinan-

sowanie z Unii Europejskiej 
w ramach programu Infra-
struktura i Środowisko na 
lata 2014-2020.

W przetargu zwyciężyło 
konsorcjum Pojazdy Szyno-
we PESA Bydgoszcz SA i Za-
kłady Naprawcze Taboru Ko-
lejowego ZNTK Mińsk Mazo-
wiecki. Swoje oferty złożyli 
także: NEWAG Nowy Sącz 
i Stadler Polska. 

Województwo wielkopol-
skie po zakupie 5 „elfów” bę-
dzie dysponowało łącznie 73 
pociągami, w tym 49 elek-
trycznymi zespołami trak-
cyjnymi.                         RAK

Nie marnuj żywności

13 lutego w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu 
debatowano o tym, jak 
ograniczyć zjawisko mar-
nowania żywności.

– Na świecie marnuje się 
rocznie 1,3 mld ton żywno-
ści. Europejczycy wyrzucają 
88 mln ton jedzenia każdego 
roku, czyli 173 kg na osobę. 
W Polsce z kolei nie wykorzy-
stujemy niemal 9 mln ton go-
towych produktów, co sytuu-
je nasz kraj na niechlubnym, 
piątym miejscu wśród państw 
marnujących żywność w całej 
Unii Europejskiej – wyliczał 
13 lutego podczas konferen-
cji w Urzędzie Marszałkow-

skim wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski.

Samorząd województwa 
planuje wprowadzenie pilo-
tażowych działań, mających 
ograniczyć zjawisko marno-
wania żywności. W ramach 
unijnego projektu „EcoWaste-
4Food” zaplanowano m.in. ak-
cję informacyjną skierowaną 
do przedsiębiorców i konsu-
mentów, zwłaszcza młodzieży. 
Uzupełnią ją warsztaty kuli-
narne, dni otwarte w bankach 
żywności, wprowadzenie spe-
cjalnych voucherów dla firm 
na innowacyjne rozwiązania 
zapobiegające marnowaniu 
żywności.                           RAK

Dyrektor WSZ Radosław 
Kołaciński.
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Szatnie na medal

W miejscowościach Buko-
wiec i Boruja Kościelna 
oddano w lutym do użyt-
ku dwie kolejne inwesty-
cje z programu „Szatnia 
na medal”.

Remont obu szatni piłkar-
skich zrealizowała gmina 
Nowy Tomyśl, która uzyska-
ła dofinansowanie w wysoko-
ści 100 tys. zł z autorskiego 
programu samorządu woje-
wództwa „Szatnia na medal”. 
22 lutego w oddaniu do użyt-
ku wyremontowanych obiek-
tów wziął udział m.in. mar-
szałek Marek Woźniak.

W Borui Kościelnej wyko-
nano m.in. nowe posadzki, 
elewację zewnętrzną, ocie-
plenie dachu oraz instalację 
wodną, sanitarną i elektrycz-
ną. W Bukowcu natomiast 
zakres prac obejmował m.in. 
renowację pokrycia dachu 
i odnowienie pomieszczeń po 
zalaniu wodami opadowymi.

W 2018 r. w ramach „Szat-
ni na medal” za 10,5 mln zł 
odnowiono w Wielkopolsce 60 
obiektów. Obecnie trwa dru-
ga edycja programu.      RAK

Konferencja odbyła się 13 lutego w UMWW.
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W spotkaniu w UMWW wzięli udział: starosta Jan Grabkowski, 
burmistrz Adam Lewandowski i wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak.
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Nowoczesne pociągi „elf” są wizytówką wielkopolskiej kolei.
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Wielkopolska przez Witolda Tkaczyka naszkicowana

Lekcja z historii
Prywatne miasto szlache-
ckie Złotowo, własność 
wojewody płockiego Piotra 
Potulickiego, około 1580 r. 
leżało w powiecie nakielskim 
województwa kaliskiego. 
Z tytułu swojego położenia 
na pograniczu Złotów był 
wielokrotnie niszczony, m.in. 
podczas potopu szwedzkie-
go i III wojny północnej. Po 
rozbiorach miasto stało się 
częścią Królestwa Prus, 
a następnie zjednoczonych 
Niemiec. W granice Polski 
powróciło w 1945 r.

Powiat złotowski 
w liczbach:
 powierzchnia – 1660 km2

 liczba ludności – 69.801
  gęstość zaludnienia 

– 42 os./km2

  mieszkańcy miast 
– 49,8 proc.

 mieszkańcy wsi – 50,2 proc.

Ciekawostki:
 W obrębie Krzywej Wsi 
(gmina Złotów) znajduje się 
najwyższe w okolicy wznie-
sienie o nazwie Brzuchowa 
Góra. Liczy ono 208 m n.p.m.
 W pobliżu miejscowości 
Brzeźnica Kolonia (gmina 
Jastrowie) funkcjonowała 
dawniej tajna jednostka 
radziecka, na terenie której 
znajdował się „obiekt 3002” 
– jeden z trzech składów gło-
wic atomowych w Polsce.
 Na terenie Nadleśnictwa 
Lipka znajduje się gniazdo 
rybołowów. Parę tych rzad-
kich ptaków można obser-
wować w transmisji online 
na stronie Lasów Państwo-
wych, a także na FB.

Sąsiednie powiaty:
 pilski
  wałecki (zachodniopo-

morskie)
  drawski (zachodniopo-

morskie)
  szczecinecki (zachodnio-

pomorskie)
 człuchowski (pomorskie)
  sępoleński (kujawsko-

-pomorskie)

Powiat 
złotowskiPrzyroda to skarb

Jakie atrakcje można znaleźć w powiecie złotowskim?

Skarbem powiatu zło-
towskiego jest niewąt-
pliwie przyroda. Wieko-

we kompleksy leśne, rozległe 
wrzosowiska, liczne rezer-
waty krajobrazowe, jeziora 
i rzeki – to walory tego te-
renu. Nie bez znaczenia jest 
tutaj też gęsta sieć gospo-
darstw agroturystycznych 
i pensjonatów, od lat dają-
cych wytchnienie turystom 
z Polski i z zagranicy.

Na miłośników aktywnego 
wypoczynku czeka tu wiele 
naturalnych atrakcji i orga-
nizowanych cyklicznie wy-
darzeń o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym. Rowe-
rzyści powinni zmierzyć się 
z ciekawą, biegnącą przez 
pięć nadleśnictw, 180-kilo-
metrową trasą „Przez lasy 
powiatu złotowskiego”. Są 
tam odcinki o podwyższonej 
trudności, urządzone z my-
ślą o rowerzystach uprawia-
jących ten sport wyczynowo. 

Kajakarze też mogą wy-
bierać szlaki wodne pod ką-
tem swoich umiejętności, 
np. Piławę, Płytnicę, Głomię 
czy Rurzycę. Ostatnią z nich 
podczas letniego wypoczynku 
w 1978 roku pływał kard. Ka-
rol Wojtyła. Było to tuż przed 
tym, kiedy wyjechał na kon-
klawe do Rzymu. Na leśnej 
polanie, nad brzegiem jeziora 
Krępsko Średnie, w miejscu, 
w którym przyszły papież od-
prawiał polowe msze święte, 
w 1979 roku umieszczono ka-
mień papieski.

Nie brakuje tu zabytków. 
Na przykład w gminie Oko-
nek, a dokładniej w Brokęci-

nie, znajduje się drewniany 
kościół pw. św. Kazimierza 
(z końca XVI wieku) o kon-
strukcji zrębowej. Wybudo-
wano go bez użycia gwoździ, 
a poszczególne elementy połą-
czono ze sobą za pomocą koł-
ków i klinów. Ponadto w Zło-
towie, przed budynkiem sta-
rostwa powiatowego, znajduje 
się unikatowy, jedyny w Pol-
sce pomnik Piasta Kołodzieja. 
Wzniesiono go w 1957 roku.

Co jeszcze przyciąga go-
ści na Złotowszczyznę? War-
to odkryć liczne rezerwa-
ty przyrody, m.in. Diabli 
Skok, Czarci Staw i Uroczy-
sko Jary. Jesienią koniecz-
nie trzeba zobaczyć rozległy 
kompleks wrzosowisk poło-
żony w gminie Okonek na 
terenie dawnego poligonu 
wojskowego. Celem wypra-

wy może być też złotowski 
park Zwierzyniec. Od 2007 
roku jest on areną jednej 
z największych i najpopu-
larniejszych imprez sporto-
wych w powiecie, tj. Złotow-
skiego Biegu Zawilca. Rywa-
lizacja odbywa się corocznie 
w pierwszy weekend maja. 

Podobnych wydarzeń jest 
zresztą więcej. Sportowymi 
wizytówkami Złotowszczy-
zny są m.in. ekstremalny 
bieg survivalowy Rage Run, 
Okonecki Półmaraton Lipco-
wy, Złoty Bieg, podczas któ-
rego wspierana jest Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy, czy Eco Cross, organizo-
wany w ramach sztandaro-
wej imprezy miasta Złotów 
– Euro Eco Festivalu. 

Koniecznie trzeba wspo-
mnieć również festiwal Blu-

es Express – jeden z najwięk-
szych w kraju – który odbywa 
się w Zakrzewie od 1993 roku. 
Od ponad dwudziestu lat isto-
tą i najważniejszym elemen-
tem całego wydarzenia jest 
przejazd specjalnego muzycz-
nego pociągu, który swój bieg 
zaczyna w Poznaniu. 

Wśród sztandarowych im-
prez powiatu złotowskiego 
należy wymienić też Zielone 
Targi. W tym roku, w uno-
wocześnionej formule, odbę-
dą się one 18 i 19 maja. Na 
to wydarzenie składać się 
będą m.in. wystawa i poka-
zy sprzętu rolniczego, kier-
masz ogrodniczy, prezentacje 
i warsztaty rękodzieła ludo-
wego, edukacja leśna i eko-
logiczna, zawody jeździe-
ckie, a także liczne konkur-
sy, w tym kulinarne.     RAK

Ryszard 
Goławski,
starosta 
złotowski

– Patrząc na mapę Wielko-
polski, można dostrzec, że 
jej zwieńczeniem jest po-
wiat złotowski, przypomina-
jący kształtem koronę. Perłą 
w niej są mieszkańcy: krea-
tywni, przedsiębiorczy i od-
ważni w działaniu. Dzięki 
nim rozwinęło się u nas wie-
le ciekawych i potrzebnych 
inicjatyw. Te najistotniejsze, 
najbardziej innowacyjne już 
od osiemnastu lat wyróżnia-
my specjalną nagrodą.

Naszym atutem jest też bo-
gactwo przyrodnicze, którym 
chętnie dzielimy się z turysta-
mi, a także unikatowe walory 
kulturowe. Historycznie po-
wiat złotowski związany jest 
z regionem Krajny, a lokalne 
stowarzyszenia i zespoły folk-
lorystyczne na szeroką skalę 
pielęgnują tradycje krajeń-
skie. Praktykują dawne oby-
czaje, propagują haft i gwa-
rę krajeńską. Warto sięgnąć 
do licznych publikacji, np. do 
„Małego słownika gwary kra-
jeńskiej” czy też zapoznać się 
z aplikacją mobilną pn. „Raj-
za – na szagę przez Krajnę”.

W powiecie złotowskim 
tradycja i historia przepla-
tają się z nowoczesnością 
i otwartością. Przychylność 
lokalnych samorządów stwa-
rza dobre warunki do rozwo-
ju nowych inicjatyw i przed-
siębiorczości. Naszym celem 
jest stabilny rozwój powia-
tu, dlatego staramy się być 
atrakcyjnym miejscem dla 
prowadzenia wszelkich form 
działalności gospodarczej. 

Poznajcie nas bliżej!

Zdaniem 
gospodarza 

Pałac w Złotowie zbudowa-
no w drugiej połowie XVIII w. 
dla rodziny Działyńskich, ów-
czesnych właścicieli dóbr zło-
towskich. Jest położony przy 
skrzyżowaniu dróg prowadzą-
cych do Piły, Zalesia, Tarnówki, 
Jastrowia, Radawnicy i Okonka. 
Złotów przeszedł na własność 
Działyńskich w końcu XVII w. Od 
kolejnych, niemieckich właści-
cieli majątek w 1822 r. zakupił 
król pruski Fryderyk Wilhelm 
III. Z dóbr utworzono ordyna-
cję, którą zarządzali młodsi 
krewni królów Prus: książęta 
Karol, Wilhelm, Fryderyk Leo-
pold. W latach 30. XIX w. obiekt 
przebudowano. Po 1945 r. rezy-
dencja przez wiele lat stanowiła 
siedzibę szkoły rolniczej, póź-
niej zaś była siedzibą złotow-
skiego nadleśnictwa. Obecnie 
teren parku i zabudowania pa-
łacu oraz folwarku należą do 
prywatnego właściciela, a część 
gmachu wykorzystywana jest 
jako budynek mieszkalny.    WT

Jezioro Borówno (na zdjęciu), podobnie jak inne akweny, przyciąga latem wielu turystów.
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Dwie szkoły
Dwie placówki oświato-
we podległe samorządo-
wi województwa funkcjo-
nują w powiecie złotow-
skim. 

W Złotowie mieści się Wiel-
kopolskie Samorządowe Cen-
trum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego. Podczas 
kursów zawodowych i szkoleń 
można podnieść tu swoje kwa-
lifikacje i zdobyć dyplom, np. 
opiekuna medycznego i tech-
nika archiwisty. Słuchacze 
mogą kształcić się też w za-
wodzie opiekunki dziecięcej, 
technika masażysty i techni-
ka usług kosmetycznych.

Z kolei w Starej Łubiance 
funkcjonuje Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum Edu-
kacji i Terapii. Oferta eduka-
cyjna tej placówki skierowa-
na jest zwłaszcza do uczniów 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim, 
którzy po praktykach u rze-
mieślników zdobywają kon-
kretny fach.                     RAK
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Sejmik po nowemu
Jak funkcjonuje organ uchwałodawczy 
samorządu województwa?

Przypomnijmy: 21 paź-
dziernika odbyły się wy-
bory, w których miesz-

kańcy województwa ustalili 
skład Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, a 23 listo-
pada miała miejsce pierw-
sza sesja tego organu, pod-
czas której radni obsadzali 
najważniejsze stanowiska we 
władzach regionu. Od tych 
wydarzeń minęło już kilka 
miesięcy, odbyły się cztery 
sesje sejmiku oraz kilkadzie-
siąt posiedzeń komisji. To do-
bry moment, by przypomnieć 
najważniejsze informacje do-
tyczące funkcjonowania wiel-
kopolskiego sejmiku.

Na kolejnych stronach pre-
zentujemy składy sejmiko-
wych komisji, a także map-
kę z listą radnych z podzia-
łem na okręgi wyborcze.

Jakie są kompetencje orga-
nu uchwałodawczego samo-
rządu województwa? Od sej-
miku zależy, kto będzie spra-
wował władzę wykonawczą 
w regionie. To radni wybie-
rają bowiem (co uczynili 23 
listopada) marszałka i pozo-
stałych członków zarządu wo-
jewództwa.

Do wyłącznej właściwości 
sejmiku należy m.in.: stano-
wienie aktów prawa miejsco-
wego, w szczególności statu-
tu województwa, zasad go-
spodarowania mieniem wo-
jewódzkim. Sejmik uchwala 
strategię rozwoju regionu 
oraz plan zagospodarowania 
przestrzennego (obecnie toczą 
się intensywne prace nad no-
wymi wersjami obu tych do-
kumentów).

Sejmik uchwala budżet 
województwa oraz rozpatru-
je sprawozdania z wykona-
nia budżetu i wieloletnich 
programów regionu. Radni 
podejmują co roku uchwałę 
w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia absolutorium za-
rządowi województwa z tytu-
łu wykonania budżetu. 

Ten „regionalny parla-
ment” może też uchwalać, 

w granicach określonych 
ustawami, przepisy doty-
czące podatków i opłat lo-
kalnych. Do sejmiku należy 
też powoływanie i odwoływa-
nie, na wniosek marszałka, 
skarbnika województwa, po-
dejmowanie uchwał w spra-
wach majątkowych regionu, 
a także uchwał w sprawie za-
sad udzielania stypendiów 
dla uczniów i studentów.

Jak wygląda skład poli-
tyczny sejmiku? 15 radnych 
liczy największy klub Ko-
alicji Obywatelskiej – jego 
przewodniczącym jest Hen-
ryk Szopiński. Klub Prawa 
i Sprawiedliwości (jedyny 
opozycyjny w tej kadencji) 
ma 13 członków, a jego sze-
fową jest Marlena Maląg. Ja-
rosław Maciejewski to prze-

wodniczący 7-osobowego klu-
bu Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Klub Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej – Le-
wica Razem skupia 3 osoby, 
a przewodniczącym jest Ta-
deusz Tomaszewski. Skład 
sejmiku uzupełnia radny 
niezrzeszony Jerzy Lechne-
rowski.

Od obecnej kadencji weszło 
w życie kilka nowości doty-
czących sejmiku, m.in. sesje 
są transmitowane w interne-
cie (na stronie www.umww.
pl/z-prac-sejmiku_transmi-
sje-obrad-sejmiku), radni 
zyskali szersze uprawnienia 
kontrolne, czekają nas co-
roczne debaty nad raportem 
o stanie województwa, inicja-
tywę uchwałodawczą zyskali 
obywatele.                        ABO

Lepiej niż na Wiejskiej
Z przewodniczącym Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Wiesławem Szczepańskim 
rozmawia Artur Boiński
– Coś pana szczególnie za-
skoczyło podczas pierw-
szych trzech miesięcy funk-
cjonowania w roli przewod-
niczącego sejmiku?
– Na pewno jest to cięższa 
praca niż w przypadku sze-
regowego radnego czy nawet 
przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej, którym by-
łem w poprzedniej kadencji. 
Podczas sesji każdy inny rad-
ny może bez pytania wyjść 
na moment z sali obrad. Na 
przewodniczącym ciąży na-
tomiast obowiązek bycia cały 
czas za stołem prezydialnym 
i prowadzenia sesji. Tym bar-
dziej w sytuacji, gdy całe pre-
zydium sejmiku składa się 
z osób, które wcześniej nie 
pełniły takiej funkcji, a po-
łowa nawet nie była wcześ-
niej radnymi województwa. 
Myślę też, że rola przewod-
niczącego jest o tyle trud-
niejsza, niż w poprzedniej 
kadencji, że opozycyjny klub 
PiS jest liczniejszy, bardziej 
zmobilizowany i bardziej… 
opozycyjny.
– „Szkoda, że często po 
obu stronach polityka wzię-
ła górę nad rozsądkiem” – 
podsumowywał pan kilka 
miesięcy temu na naszych 
łamach, wtedy jako radny 
opozycji, poprzednią ka-
dencję. Obecnie podczas 
pierwszych sesji sejmiku 
mieliśmy już kilka ostrych 
polemik. To będzie kaden-
cja pod znakiem gorących 
sporów politycznych?
– Czy cała kadencja, trudno 
mi powiedzieć. Natomiast na 
pewno rok 2019 będzie cza-
sem wyrazistego sporu poli-
tycznego. Wynika to z fak-
tu, że czekają nas najpierw 
wybory do europarlamentu, 
a następnie do parlamentu 
krajowego. Nie wiem, czy 
ktoś z obecnych radnych bę-
dzie startował do Parlamen-
tu Europejskiego, ale już 
z pewnością na listach do 
naszego parlamentu znaj-
dzie się wiele osób zasiada-
jących w sejmiku. Pierwsze 
trzy sesje w obecnej kadencji 
pokazały, że spory politycz-
ne są gorące, czego przykład 
mieliśmy choćby przy okazji 
dyskusji nad stanowiskiem 
o mowie nienawiści, przyję-
tym – niestety, w głosowa-
niu, a nie przy konsensusie 
– po śmierci pana prezydenta 
Adamowicza.
– Jak chce pan zapanować 
nad tymi emocjami podczas 
prac sejmiku?
– Chciałbym prowadzić ob-
rady w sposób spokojny, da-
jąc możliwość wypowiedze-
nia się wszystkim. Wiadomo 
– jak człowiek wyrzuci z sie-
bie, co mu „leży na wątrobie”, 

staje się bardziej spolegliwy. 
Aczkolwiek nie ukrywam, że 
chciałbym nieco uporządko-
wać kwestie dotyczące dys-
kusji na sesjach i zabierania 
głosu, być może zmieniając 
sejmikowy regulamin. Uwa-
żam, że nadużywana jest for-
muła zgłaszania się do prze-
mówień ad vocem, a także 
tryb wniosku formalnego. 
Podkreślam, że nie chcę ni-
komu ograniczać możliwości 
wypowiedzi, a jedynie nie-
co usprawnić sposób prowa-
dzenia debaty. Zależy mi też 
na tym, by od strony orga-
nizacyjnej wszystkim klu-
bom radnych zapewnić takie 
same możliwości działania. 
– Ma pan wieloletnie do-
świadczenia poselskie. 
Czym przede wszystkim 
różni się praca sejmowa 
i sejmikowa?
– W parlamencie bardzo czę-
sto posiedzenia komisji od-
bywają się równolegle do 
obrad plenarnych, co nega-
tywnie wpływa na frekwen-

cję w sali sejmowej. W sej-
miku nie mamy tego prob-
lemu. Myślę, że nasi radni 
są bardziej zdyscyplinowa-
ni od posłów podczas głoso-
wań. Mimo sporów, o któ-
rych wspomnieliśmy, deba-
ta polityczna w sejmiku jest 
prowadzona w sposób znacz-
nie bardziej kulturalny niż 
na Wiejskiej. Tam, gdy po-
jawiają się włączone kamery 
(choć teraz także obrady sej-
miku są transmitowane w in-
ternecie…), gdy niektórzy li-
czą na możliwość zaistnienia, 
np. w „Szkle kontaktowym”, 
poziom agresji werbalnej jest 
zdecydowanie wyższy.
– Wspomniana transmisja 
sejmikowych obrad to jed-
na z wielu nowości wprowa-
dzonych ustawowo w tej ka-
dencji. Które z nich, pana 
zdaniem, będą miały z cza-
sem największy wpływ na 

funkcjonowanie samorządu 
województwa?
– Myślę, że to, iż każdy rad-
ny zyskał uprawnienia, któ-
re dotąd były zarezerwowane 
dla Komisji Rewizyjnej. Mam 
na myśli możliwość kontrolo-
wania funkcjonowania Urzę-
du Marszałkowskiego i pod-
ległych podmiotów.
– To oręż zwłaszcza dla rad-
nych opozycji. Zakłada pan, 
że chętnie będą z niego ko-
rzystać?
– Można sobie wyobrazić, że 
przy złej woli takie skomaso-
wane kontrole mogłyby do-
prowadzić do zdezorganizo-
wania pracy urzędu. Myślę, 
że powinniśmy wprowadzić 
zapisy, które będą precyzyj-
nie regulować choćby sposób 
udostępniania radnym żąda-
nych dokumentów. Zobaczy-
my, jak będzie. Na razie moż-
na zaobserwować wzrost ak-
tywności Komisji Rewizyjnej, 
na której czele z mocy usta-
wy stoi teraz przedstawiciel 
największego klubu opozy-
cyjnego.
– Pana poprzedniczka Zo-
fia Szalczyk zainicjowała 
coroczne obrady sejmiku 
młodzieży, wielokrotnie od-
bywały się specjalne sesje 
sejmiku poświęcone wybra-
nym grupom zawodowym 
czy społecznym. Zamierza 
pan kontynuować te przed-
sięwzięcia? 
– Sejmik młodzieżowy okazał 
się bardzo dobrą inicjatywą, 
stąd decyzja, że kolejna jego 
odsłona odbędzie się 10 maja. 

Tym razem tematem prze-
wodnim będzie 15-lecie na-
szej obecności w Unii Euro-
pejskiej. Chcemy, by młodzi 
Wielkopolanie opowiedzie-
li o tym, jak ten fakt wpły-
nął na zmianę ich najbliższej 
okolicy. Podczas sesji z mło-
dymi radnymi spotkają się 
kończące swoją przygodę 
w europarlamencie posłanki 
Krystyna Łybacka i Agniesz-
ka Kozłowska-Rajewicz.
– A sesje „tematyczne”?
– Zobaczymy, czy będzie taka 
potrzeba... Chciałbym nato-
miast, byśmy raz do roku ob-
radowali poza Poznaniem, 
w różnych częściach Wielko-
polski. Pierwsza taka sesja 
wyjazdowa będzie zorgani-
zowana już wkrótce w Koni-
nie, co ma oczywiście zwią-
zek z problemami dotyczący-
mi transformacji gospodar-
czej tego subregionu.

23 listopada radni obsadzili najważniejsze stanowiska 
w samorządzie województwa.
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Sejmikowe prezydium tworzą przewodniczący Wiesław Szczepański (SLD-LR, przy mikrofonie) 
oraz wiceprzewodniczący (od lewej): Marek Gola (KO), Małgorzata Waszak (KO), Jarosław 
Maciejewski (PSL).

FO
T.

 A
. B

O
IŃ

SK
I

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Mimo sporów debata polityczna 
w sejmiku jest prowadzona 

w sposób znacznie bardziej kulturalny 
niż na Wiejskiej.
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Komisja Rewizyjna

l Krzysztof Błaszczyk
l  Zbigniew Czerwiński  

– przewodniczący
l Marta Dzikowska
l Jan Grzesiek
l  Tatiana Sokołowska  

– wiceprzewodnicząca
l Henryk Szopiński

Komisja Statutowa

l Romuald Ajchler
l Marta Dzikowska
l Krzysztof Grabowski
l  Andrzej Pichet  

– wiceprzewodniczący
l  Krzysztof Sobczak  

– przewodniczący

Komisja Budżetowa

l Przemysław Ajchler
l Zbigniew Czerwiński
l Marek Gola
l Krzysztof Grabowski
l  Jan Grzesiek  

– przewodniczący
l Wojciech Jankowiak
l Jerzy Lechnerowski
l Marlena Maląg
l Andrzej Pichet
l Robert Popkowski
l  Mirosława Rutkowska-Krupka 

– wiceprzewodnicząca
l Marzena Wodzińska
l Marek Woźniak

Komisja Gospodarki

l Przemysław Ajchler
l Krzysztof Dembiński
l  Marta Dzikowska  

– przewodnicząca
l Marek Gola
l Wojciech Jankowiak
l Jarosław Maciejewski
l Andrzej Pichet
l  Robert Popkowski  

– wiceprzewodniczący
l Krzysztof Sobczak
l Paulina Stochniałek
l Małgorzata Waszak
l Marzena Wodzińska

Komisja Strategii 
Rozwoju Regionalnego 

i Współpracy 
Międzynarodowej

l Adam Bogrycewicz
l Krzysztof Dembiński
l Marta Dzikowska
l Krzysztof Grabowski
l  Joanna Król-Trąbka  

– przewodnicząca
l Jerzy Lechnerowski
l Ewa Panowicz
l Andrzej Pichet
l Patrycja Przybylska
l  Mirosława  

Rutkowska-Krupka
l Tatiana Sokołowska
l Zofia Szalczyk
l Wiesław Szczepański
l  Henryk Szymański  

– wiceprzewodniczący

Komisja Planowania 
Przestrzennego 

i Infrastruktury Technicznej

l Adam Bogrycewicz
l Zofia Itman
l Wojciech Jankowiak
l Joanna Jaśkowiak
l Jerzy Lechnerowski
l Jarosław Maciejewski
l  Mirosława Rutkowska- 

-Krupka – przewodnicząca
l Marek Sowa
l Henryk Szopiński
l Henryk Szymański
l  Łucja Zielińska  

– wiceprzewodnicząca

Komisja Kultury

l Leszek Bierła
l Adam Bogrycewicz
l Zofia Itman
l  Joanna Jaśkowiak  

– wiceprzewodnicząca
l Joanna Król-Trąbka
l Ewa Panowicz
l Patrycja Przybylska
l  Mirosława  

Rutkowska-Krupka
l Tatiana Sokołowska
l Marek Sowa
l Małgorzata Stryjska
l Zofia Szalczyk
l Wiesław Szczepański
l  Henryk Szopiński  

– przewodniczący

Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

l Przemysław Ajchler
l  Romuald Ajchler  

– wiceprzewodniczący
l Leszek Bierła
l  Czesław Cieślak  

– przewodniczący
l Marek Gola
l Krzysztof Grabowski
l Jarosław Maciejewski
l Tatiana Sokołowska
l Henryk Szymański
l Marzena Wodzińska

Komisja Edukacji i Nauki

l  Krzysztof Błaszczyk  
– wiceprzewodniczący

l Marek Gola
l Krzysztof Grabowski
l Jarosław Maciejewski
l Patrycja Przybylska
l  Paulina Stochniałek  

– przewodnicząca
l Małgorzata Waszak
l Marzena Wodzińska
l Łucja Zielińska

 
Komisja Kultury Fizycznej 

i Turystyki

l Przemysław Ajchler
l Leszek Bierła
l Marta Dzikowska
l Jan Grzesiek
l Ewa Panowicz
l Patrycja Przybylska
l  Tatiana Sokołowska  

– wiceprzewodnicząca
l Marek Sowa
l Zofia Szalczyk
l  Tadeusz Tomaszewski  

– przewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji

l Czesław Cieślak
l  Krzysztof Dembiński 

– wiceprzewodniczący
l Joanna Król-Trąbka
l  Ewa Panowicz  

– przewodnicząca
l Paulina Stochniałek

Komisja Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej

l Czesław Cieślak
l Marek Gola
l Zofia Itman
l Joanna Jaśkowiak
l Joanna Król-Trąbka
l Andrzej Pichet
l Robert Popkowski
l Krzysztof Sobczak
l  Zofia Szalczyk  

– wiceprzewodnicząca
l Henryk Szopiński
l  Henryk Szymański  

– przewodniczący
l Marzena Wodzińska

Komisja Zdrowia 
i Bezpieczeństwa 

Publicznego

l Zbigniew Czerwiński
l Jan Grzesiek
l Zofia Itman
l Wojciech Jankowiak
l Marlena Maląg
l Andrzej Plichta
l Patrycja Przybylska
l  Tatiana Sokołowska  

– przewodnicząca
l Paulina Stochniałek
l  Małgorzata Stryjska  

– wiceprzewodnicząca
l Małgorzata Waszak
l Marzena Wodzińska

Komisja Rodziny i Polityki 
Społecznej

l Zbigniew Czerwiński
l Wojciech Jankowiak
l Marlena Maląg
l  Andrzej Plichta  

– przewodniczący
l Patrycja Przybylska
l  Paulina Stochniałek  

– wiceprzewodnicząca
l Małgorzata Stryjska
l Henryk Szymański
l Tadeusz Tomaszewski
l Marzena Wodzińska

Prawdziwa praca toczy się w komisjach
Przedstawiamy składy komisji stałych wielkopolskiego sejmiku w kadencji 2018-2023.

Ostateczne decyzje 
w najważniejszych 
sprawach – w formie 

uchwał – sejmik podejmuje 
podczas sesji. Bywa, że nad 
wieloma punktami nie toczy 
się wówczas dyskusja, nie pa-
dają żadne pytania radnych 
i przewodniczący sejmiku od 
razu zarządza głosowanie 
nad daną uchwałą. Wynika 
to z faktu, że wszystkie te do-
kumenty są wcześniej przed-
miotem obrad komisji (jednej 
lub kilku, w zależności od za-
gadnienia). Można też uznać, 
że o ile sesje bywają areną 
stricte politycznych sporów, 
pewnym teatrum dla opinii 
publicznej, o tyle posiedzenia 
komisji (choć też zdarzają się 
tam gorące dyskusje) zazwy-
czaj toczą się w atmosferze 
merytorycznej pracy.

Zgodnie ze Statutem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
zadaniem komisji jest pomoc 
w wykonywaniu zadań sejmi-
ku. W praktyce ich rola po-
lega na takim przygotowa-
niu dokumentów, wyjaśnie-
niu ewentualnych wątpliwo-
ści, by podczas sesji można 
było sprawnie przyjmować 
poszczególne uchwały.

Obecnie funkcjonuje 14 
komisji stałych (nowością 
w tej kadencji, wynikającą 
ze zmiany uregulowań usta-
wowych, jest Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji). Obok 
prezentujemy ich składy, 
a także nazwiska przewod-
niczących i wiceprzewodni-
czących. Warto zajrzeć, czym 
zajmuje się „nasz” radny: czy 
ma wpływ na funkcjonowa-
nie wojewódzkich szpitali, 
czy współdecyduje o kolej-
ności remontu dróg w regio-
nie, czy uczestniczy w nadzo-
rze nad instytucjami kultury 
lub placówkami oświatowy-
mi, czy bierze udział w wy-
pracowywaniu decyzji doty-
czących rolnictwa lub ochro-
ny środowiska?

Z przepisów wynika, że 
sejmikowa komisja musi li-
czyć przynajmniej pięciu 
radnych. Taką minimalną 
liczbę członków mają Komi-
sja Statutowa oraz Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji. 
Na drugim biegunie znajdu-
ją się Komisja Kultury oraz 
Komisja Strategii Rozwoju 
Regionalnego i Współpracy 
Międzynarodowej. W każdej 
z nich zasiada po 14 radnych, 
a więc ponad 1/3 składu sej-
miku. Każdy radny musi być 
członkiem przynajmniej jed-
nej komisji. W przypadku re-
kordzistki (Marzeny Wodziń-
skiej) – jest to aż siedem ko-
misji.

Sejmik może też powo-
łać (choć w ostatnich latach 
praktycznie się to nie zdarza-
ło) komisje doraźne, określa-
jąc ich skład, liczebność oraz 
zakres działania, a gdy jest 
to konieczne – czas ich pracy.

Zazwyczaj posiedzenia ko-
misji odbywają się jeden raz 
w miesiącu, czasami częściej. 
Z praktyki wynika, że jedno 
posiedzenie trwa od kilku mi-
nut do kilku godzin.

W poprzedniej kadencji sa-
morządu województwa od-
było się około 500 posiedzeń 
wszystkich komisji. Można 
zakładać, że w obecnej ka-
dencji będzie ich zdecydowa-
nie więcej – przybyła jedna 
komisja, a przede wszystkim 
radni będą pracować przez 
pięć lat, a nie przez cztery, 
jak dotąd.

Od czasu do czasu komi-
sje odbywają też posiedze-
nia wyjazdowe. Zazwyczaj 
są one organizowane na te-
renie województwa i wiążą 
się z wizytami w instytu-
cjach podległych samorządo-
wi województwa: spółkach, 
teatrach, muzeach, szkołach 
itd. Od kilku lat komisje co-
raz częściej biorą też udział 
w zagranicznych wyjazdach 
studyjnych.                    ABO

Czasami komisje odbywają posiedzenia wyjazdowe, 
odwiedzając instytucje podległe samorządowi województwa. 
W poprzednich latach kilka razy radni gościli np. w Centrum 
Wyszkolenia Jeździeckiego „Hipodrom Wola”.
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Poznańskie dni poety Juliusza
Jak Słowacki zachęcał Wielkopolan do walki podczas wydarzeń Wiosny Ludów.

W 2018 roku minęła 
170. rocznica wyda-
rzeń Wiosny Ludów 

– także na obszarze Wielko-
polski – całkowicie zdomi-
nowana przez stulecie odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości i wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Tymczasem 
wydarzenia sprzed 171 lat 
to nie tylko bitwy pod Ksią-
żem, Miłosławiem i Sokoło-
wem. Wystąpiło wtedy w re-
gionie wiele zjawisk dotąd tu-
taj nieznanych. Wielkopolska 
była terenem wielkiej aktyw-
ności agitatorów i emisariu-
szy z zewnątrz, którzy nie 
zawsze umieli się poruszać 
w regionie, a niekiedy zacho-
wywali się jak słonie w skła-
dzie porcelany. Kierując się 
emocjami, tracili z oczu spe-
cyfikę tej części ziem zabo-
ru pruskiego. Z pewnością do 
takich osób należał Juliusz 
Słowacki. 

Przejazdem z Paryża

Poeta był już wtedy bardzo 
chory, ale żywo reagował na 
wydarzenia Wiosny Ludów. 
Podczas pobytu w Paryżu 
dowiedział się o powstaniu 
w stolicy Wielkopolski pol-
skiego Komitetu Narodowe-
go i postanowił jak najszyb-
ciej dostać się do Poznania. 
Wspólnie z kilkoma przyja-
ciółmi pociągiem wyjechał do 
Berlina, gdzie przesiadł się 
do dyliżansu. Jednak w pro-
wincji obowiązywał już wte-
dy stan wojenny i wszystkich 
przybywających poddawano 
kontroli; emigranci przyjeż-
dżający do Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego natych-
miast byli zatrzymywani. Za-
tem panie na rogatkach mia-
sta zawczasu ostrzegały ich 
o tym i pomagały w ukryciu. 

Słowackiego to nie spotka-
ło, gdyż oficjalnie przebywał 
w Poznaniu przejazdem z Pa-
ryża do Krakowa; jako oso-
ba chora nie był podejrzewa-
ny o zamiar czynnego udzia-
łu w działaniach przeciwko 
władzom pruskim. Przybył 
do Poznania we wtorek 11 
kwietnia 1848 roku, miał po-
zwolenie na pobyt do końca 
kwietnia. Ostatecznie jednak 
został dłużej.

Przyjął go pod swój dach 
(przy ulicy Św. Marcin 56) 
dopiero co uwolniony z moa-
bickiego więzienia Karol Li-
belt, który też przybycie poe-
ty, w jego imieniu, oficjalnie 
zgłosił policji. Jednak po kil-
ku dniach, ze względu na 
trudne warunki, poeta prze-
niósł się do mieszkania pań-
stwa Józefy i Augusta Buko-
wieckich przy ulicy Piekary 
12. Zaraz też zaczął aktywnie 
interesować się wydarzenia-
mi w mieście. Dodajmy, że 

w tym gościnnym domu póź-
niej, w latach 1849-1850, za-
mieszkał Teofil Lenartowicz. 

Figurka niepozorna

Słowacki nie wyróżniał się 
zewnętrznie. Jak pisał Mar-
celi Motty, była to „…figur-
ka niewielka, szczupła, nie-
pozorna, o ruchach niespo-
kojnych, z ciemnym, jeszcze 
dość długim włosem, z no-
sem wydatnym, z okiem raz 
zamglonym, to znów jas-
no przejrzystym i błyszczą-
cym. Z pozoru nikt nie byłby 
mógł odgadnąć, że to wielki 
poeta; niejeden, przechodząc 
koło niego, byłby myślał, że 
to jakiś kancelista albo kup-
czyk. Dopiero w rozmowie 
sprawiała jego osobistość 
całkiem inne wrażenie; spo-
sób mówienia, modulacje gło-
su, dziwne spojrzenia, nagle 
rzucane myśli objawiały coś 
nadzwyczajnego”. Szybko też 
stał się obiektem wielkiego 

zainteresowania, zwłaszcza 
ze strony płci pięknej.

Wówczas powstał wiersz 
„Natenczas w Poznaniu”, 
w którym poeta zawarł swój 
zachwyt nad wydarzeniami 
w mieście. Słowacki powoli 
zaczął ulegać entuzjazmowi 
i zapałowi, a swoje wrażenia 
opisywał 24 kwietnia w li-
ście do matki: „Ja sam się 
dziwię, że tu jestem, że od-
dycham powietrzem, które-
go woń dzieciństwo mi moje 
przypomina, że widzę chłopki 
polskie na wozach i po koś-
ciołach. Bóg i Pan mój pozwo-
lił mi widzieć to i uczuć. A ja 
używam tego szczęścia, o ile 
mi wolno, ważnością chwili 
teraźniejszej uciśniony”. 

Z kozikami na Cytadelę

Czuł się w Poznaniu znako-
micie, wręcz palił się do wal-
ki. Uczestniczył też w posie-
dzeniu Komitetu Narodo-
wego. Według zachowanych 

opisów Juliana Klaczki, a za 
nim Ferdynanda Hösicka, 
poeta, słysząc debatę nad 
zamiarem i sensem prowa-
dzenia walki przeciwko woj-

skom pruskim, podniesionym 
głosem, z założonymi na pier-
siach rękami, wypowiedział 
się w typowo romantycznym 
stylu, kwestionując cel two-
rzenia wojska, skoro lud sam 
chwyci za broń i z zaborcą so-
bie poradzi. Niewiele osiąg-
nął, a przygotowywana ode-
zwa wzywająca do zbrojnej 
walki z Prusakami nie zosta-
ła uchwalona. W przypływie 
zapału, po obejrzeniu ćwi-
czeń ochotników, w rozmo-
wie poeta stwierdził: „Panie, 
kozikami Kernwerk [Cyta-
delę – MR] zdobędziem, tyl-

ko wiarę mieć trzeba. Prze-
chodząc dziś przez plac Ber-
nardyński ujrzałem mnóstwo 
maluczkich chłopców musz-
trujących się; widzicie, że już 
na dzieci duch zstępuje!”.

Był to punkt widzenia cał-
kowicie niepasujący i do roz-
woju wydarzeń w Wielkim 
Księstwie Poznańskim, i do 
mentalności mieszkańców 
zaboru pruskiego. Już wkrót-
ce rozpoczęła się pacyfikacja 
prowincji, doszło do obrony 
Książa, do bitew pod Miłosła-
wiem i Sokołowem – wresz-
cie do upadku całego ruchu. 

Żywo i z entuzjazmem poe-
ta zareagował na bitwę mi-
łosławską. W końcu jego ak-
tywność została zauważona 
przez policję pruską i wkrót-
ce Słowacki otrzymał nakaz 
natychmiastowego opusz-
czenia Księstwa. Zirytowa-
ny i rozgoryczony, w cukier-
ni w Bazarze miał powiedzieć 
swemu rozmówcy: „Gdy zno-
wu wlokę się w świat dale-
ki, a wiem, że na zawsze, 
więc strzemiennego polskim 
obyczajem. Gorzki to kielich 

pożegnania: wychylam go 
w twoje ręce do wszystkich 
twoich...”.

Jak kaczki za morze

Początkowo był rozgoryczony 
i zdegustowany rozwojem sy-
tuacji w Wielkopolsce, a jego 
entuzjazm przekształcił się 
w irytację. We Wrocławiu, 
10 maja pisał do matki: „Wy-
rwałem się nareszcie z Pozna-
nia, gdzie mi było nie bardzo 
wygodnie”. Powstał wtedy 
wiersz „Vivat, Poznańcza-
nie”, który dziś często, a wy-
godnie jest interpretowany 
jako pochwała patriotyczne-
go zapału mieszkańców re-
gionu. W rzeczywistości jest 
to szyderstwo, satyra z rzeko-
mego kunktatorstwa i niechę-
ci Wielkopolan do spontanicz-
nych działań. Mieli wybierać 
się do powstania „jak kaczki 
za morze”… 

Także we fragmencie „Be-
niowskiego” Słowacki pisze:

„Wtenczas w Poznaniu był 
ruch nieustanny, 

Ale przez inne zapały spra-
wiony, 

Wcale nie z mózgu – ruch 
cebernetyczny –

Ani też modny ruch – ale 
uliczny…”.

Znawcy literatury i miłoś-
nicy twórczości Juliusza Sło-
wackiego dokładają starań, 
by złagodzić tę opinię wiesz-
cza o Wielkopolanach.

Dla odmiany w listach do 
państwa Bukowieckich poe-
ta wyrażał uznanie i głębo-
ką wdzięczność za atmosferę 
i udzieloną gościnę. 

Upamiętniony, ale w cieniu

Wróćmy jednak do poby-
tu Juliusza Słowackiego 
w domu państwa Buko-
wieckich. Doszło tam do 
przykrej sytuacji, gdy go-
spodarz, były major wojsk 
Księstwa Warszawskiego, 
opowiedział o swych prze-
życiach w czasie odwrotu 
spod Moskwy w 1812 roku. 
W Wilnie został niegodziwie 
potraktowany przez doktora 
Bécu, co skończyło się inwa-
lidztwem oficera. Pożalił się 
gościowi, nie wiedząc, że ów 
lekarz był ojczymem Słowa-
ckiego. Nieprzyjemna sytu-
acja jednak szybko została 
załagodzona.

W Poznaniu Juliusza Sło-
wackiego upamiętniono, choć 
twórca „Kordiana” stoi w cie-
niu Adama Mickiewicza. Już 
w 1923 roku w centrum mia-
sta, w parku Marcinkow-
skiego, odsłonięto popiersie 
wieszcza dłuta Władysła-
wa Marcinkowskiego – wzo-
rowane na tym, które jest 
fragmentem pomnika poety 
w parku w Miłosławiu. Wy-
daje się, że nieprzypadkowo 
popiersie Słowackiego sta-
nęło w miejscu pomniczka 
innego poety, niemieckiego, 
Friedricha Schillera. Przez 
pewien czas tablica poświę-
cona Juliuszowi Słowackie-
mu widniała na fasadzie ho-
telu Bazar, ale zniknęła po 
remoncie gmachu, zastąpio-
na przez inną, upamiętniają-
cą koncerty braci Wieniaw-
skich. Dopiero 21 listopada 
2008 roku tablica poświęco-
na Juliuszowi Słowackiemu 
została odsłonięta z inicjaty-
wy Fundacji Ochrony Zaby-
tów Wielkopolski, na jednej 
z kamienic przy ulicy Pie-
kary. Jeszcze w 1919 roku 
jedna z ulic na Jeżycach, 
Karlstrasse, otrzymała Sło-
wackiego jako patrona.

Wielki poeta, otoczony kul-
tem i uznaniem już za życia, 
później był przez swoich zwo-
lenników i wielbicieli talen-
tu traktowany bardzo ostroż-
nie. Także pobyt Słowackie-
go w Wielkopolsce najczęściej 
opisywany jest apologetycz-
nie, z dyskretnym pominię-
ciem niezręczności ocen, ja-
kich wieszcz dokonał w 1848 
roku. Był jednak człowiekiem 
ze wszystkimi chwalebnymi 
cechami i ułomnościami. Nie 
unikniemy tych akcentów 
przy ocenie wydarzeń wiel-
kopolskiej Wiosny Ludów. 
I nic w tym złego.

Marek Rezler

Już w 1923 roku w centrum miasta, w parku Marcinkowskiego, odsłonięto popiersie wieszcza 
dłuta Władysława Marcinkowskiego.
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Tablica pamiątkowa na budynku przy ul. Piekary, gdzie Słowacki w 1848 roku mieszkał 
u państwa Józefy i Augusta Bukowieckich.

Panie, kozikami Kernwerk 
zdobędziem, tylko wiarę  

mieć trzeba.
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Zwierzę na obrazie

Od 13 marca do 4 sierp-
nia w Muzeum Okręgowym 
w Lesznie będzie można 
obejrzeć wystawę „Zwierzę-
ta duże i małe w malarstwie, 
grafice, rysunku”. Ekspozy-
cja jest zbiorem około 60 
obrazów przedstawiających 
głównie zwierzęta pasące 
się (bydło, konie, ptactwo 
domowe) lub sceny ze zwie-
rzętami w malarstwie, ry-
sunku, grafice oraz rzeźbie 
i innych formach plastycz-
nych. Będą to prace m.in.: 
J. Kossaka, J. Mehoffera,  
K. Mycielskiego.

Taniec i sztuka

Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu i Fundacja Kul-
tury Irlandzkiej w Poznaniu 
zapraszają na cykl imprez 
z okazji „Dni św. Patryka”. 
15 marca w CKiS odbędą się 
warsztaty taneczno-muzycz-
ne „W poszukiwaniu ducha 
tańca irlandzkiego” dla dzie-
ci w wieku od 5 do 12 lat. 
Zaplanowano też warsztaty 
taneczne dla młodzieży i do-
rosłych „Softshoes miękkie 
buty od podstaw”. Z kolei 
22 marca dzieci w wieku od  
6 do 12 lat mogą wziąć udział 
w warsztatach plastycznych.

Pionierki

„3D – teatralne zabawy dla 
dzieci i bliskich im doro-
słych” – to tytuł warsztatów, 
które 17 marca organizuje 
z myślą o dzieciach w wie-
ku od 7 do 10 lat Teatr im.  
A. Fredry w Gnieźnie. Przy 
okazji spektaklu „Poskro-
mienie złośnicy” Łukasz 
Zaleski poprowadzi zajęcia 
poświęcone biografiom naj-
bardziej niezwykłych kobiet 
w historii Polski.           RAK

Polecamy

Wiosenne wspomnienie
lednickiej poezji
Ukazało się wydawnictwo 
będące pokłosiem „Ledni-
ckiej Wiosny Poetyckiej”.

„Wiosna” na stałe wpisała 
się do kalendarza wydarzeń 
kulturalnych Wielkopolski, 
od wielu lat odbywa się pod 
patronatem marszałka woje-
wództwa. 

Plonem kolejnych od-
słon wydarzenia są antolo-
gie wierszy z cyklu „Stro-
fy lednickie”. Efektem zma-
gań młodych poetów podczas 
XXI i XXII edycji „Wiosny” 
jest zbiór zatytułowany „Po-
kazać się światu”. Ukazało 
się też drugie wydanie anto-
logiczne zawierające nagro-
dzone wiersze oraz prezen-
tację fotograficzną, zatytu-
łowane „Czy jestem… w sło-
wie i obiektywie”. Promocja 
tego ostatniego wydawni-
ctwa, z udziałem twórczy-
ni „Lednickiej Wiosny Poe-
tyckiej” Stanisławy Łowiń-

skiej, odbyła się 28 lutego 
w XX Liceum Ogólnokształ-
cącym w Poznaniu.

Tymczasem Stanisława 
Łowińska już zaprasza mło-
dych twórców na kolejną, 
XXIII odsłonę lednickiego 
święta poezji, które odbę-
dzie się na przełomie maja 
i czerwca.                         ABO

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

Samorząd docenił wolontariuszy

6 lutego w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Pozna-
niu odbyło się spotkanie 
wielkopolskich wolonta-
riuszy. 

Marzena Wodzińska z za-
rządu województwa, podkre-
ślając ich znaczenie dla roz-
woju regionu, podziękowa-
ła uczniom i wychowawcom 
za zaangażowanie, wrażli-
wość na potrzeby drugiego 

człowieka oraz za wszyst-
kie inicjatywy podejmowa-
ne na rzecz osób potrzebują-
cych. Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu Jolanta Kucha-
rzak przypomniała laure-
atów ubiegłorocznej edycji 
konkursu „Barwy Wolonta-
riatu”. 

Urszula Kisiel-Grzanka, 
przewodnicząca Centrum Ini-

cjatyw Młodzieżowych Hory-
zonty, zachęcała z kolei mło-
dzież do działania podczas 
wykładu pt. „A może wolon-
tariat za granicą? Możliwo-
ści aktywności wielkopol-
skich wolontariuszy w Eu-
ropie i na świecie”. 

Ponadto uczestnicy spot-
kania otrzymali podziękowa-
nia oraz pamiątkowe dyplo-
my.                              RAK

Na zakończenie spotkania w UMWW wolontariusze stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
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Nauka na miarę XXI wieku
Na czym polegają – realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020” – ligi przedmiotowe i klasy akademickie?

Jak już wielokrotnie in-
formowaliśmy, „Cyfro-
wa Szkoła Wielkopolsk@ 

2020” to zakrojony na szero-
ką skalę projekt edukacyjny, 
realizowany przez samorząd 
województwa z wykorzysta-
niem pieniędzy unijnych. 
Jego najbardziej spektaku-
larna część to wyposażenie 
szkół w odpowiedni sprzęt, 
umożliwiający wykorzysta-
nie w nauce najnowszych 
zdobyczy technologicznych.

To jednak nie wszystko, bo 
na przedsięwzięcie składa się 
wiele innych elementów, na 
przykład podprojekty edu-
kacyjne: ligi przedmiotowe 
i klasy akademickie.

Pod koniec stycznia odbyły 
się pierwsze rozgrywki tur-
niejowe lig przedmiotowych. 
Na początek w szranki sta-
nęły drużyny młodych ma-
tematyków, a pytania do-
tyczyły działań na liczbach 
i zbiorach oraz pojęć z za-
kresu logiki matematycznej. 
Rozgrywki ligowe trwają cały 
rok szkolny, a wygrywa ze-
spół, który wykazał się naj-
większą wiedzą we wszyst-
kich rundach.

– Trudniej wygrać ligę 
niż olimpiadę przedmioto-
wą – podkreśla prof. Wal-
demar Łazuga, ekspert ds. 
rozwoju kompetencji kluczo-
wych w projekcie. – Olim-
piada to jeden dzień, nato-
miast jeśli gra się przez cały 
rok, o tym kto jest najlepszy, 
dowiadujemy się na samym 

końcu – wtedy sytuacja jest 
uczciwsza.

W każdej lidze (matema-
tycznej, fizycznej, histo-
rycznej i angielskiej) biorą 
udział 24 drużyny uczniow-
skie z różnych szkół średnich 
z całej Wielkopolski, łącznie 
ponad 3000 uczniów oraz bli-
sko 400 nauczycieli, pełnią-
cych funkcję opiekunów ze-
społów uczniowskich. Komi-
sja przeprowadzająca turniej 
oraz wybrane szkoły łączą się 
z serwerem wideokonferen-
cyjnym i dzięki temu wszyscy 
uczestnicy mają ze sobą łącz-
ność, słysząc i widząc swoich 

rywali. Komisja konkursowa, 
składająca się z pracowni-
ków naukowych UAM, pod-
czas transmisji zadaje pyta-
nia zespołom uczniowskim 
i ocenia wiedzę uczestników 
rozgrywek. 

– Ligi przedmiotowe to in-
nowacyjne rozwiązanie, łą-
czące zalety tradycyjnego 
nauczania z nowoczesnymi 
środkami przekazu, oparty-
mi na systemie teletransmi-
sji, przy zachowaniu mak-
symalnej interaktywności – 
tłumaczy dyrektor projektu 
Piotr Waśko. – Rozgrywki 
przeprowadzane są za pomo-

cą zestawów wideokonferen-
cyjnych, w które wyposażo-
no szkoły w ramach naszego 
projektu oraz wielkopolskiej 
sieci edukacyjnej, opartej na 
szerokopasmowym interne-
cie, konsekwentnie od lat bu-
dowanym w Wielkopolsce. 
Transmisje lig prowadzone 
są ze studia zbudowanego na 
potrzeby projektu w Ośrod-
ku Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu.

Rozpoczęły się też trans-
misje wykładów w ramach 
podprojektu klasy akademi-
ckie. Wykorzystuje on zbu-
dowaną w ramach CSW2020 

infrastrukturę systemu te-
lekonferencyjnego do trans-
mitowania wykładów z biu-
ra projektu w Poznaniu do 
szkół w całej Wielkopolsce. 
Do tej pory odbyło się 9 wy-
kładów naukowców i eksper-
tów z różnych dziedzin, któ-
rych wysłuchali uczniowie 
z liceów i techników z Czarn-
kowa, Złotowa, Obornik, ze 
Zbąszynia, Swarzędza, z Ple-
szewa i Wielenia. Zestawy 
wideokonferencyjne zapew-
niają możliwość interakcji 
pomiędzy użytkownikami, 
dzięki temu uczniowie mogą 
swobodnie zadawać pytania 
wykładowcom i dyskutować 
z uczniami innej szkoły biorą-
cej udział w telekonferencji. 

– Ligi przedmiotowe i kla-
sy akademickie należą do 
najbardziej spektakular-
nych, ale też skomplikowa-
nych merytorycznie i tech-
nologicznie przedsięwzięć 
projektu. Tym większą sa-
tysfakcję i radość sprawia 
fakt, że wszystko przebiega 
zgodnie z planem, a ucznio-
wie w Wielkopolsce uczestni-
czą w wykładach i rywalizu-
ją w ligach, używając najno-
wocześniejszego sprzętu IT, 
mając tym samym dostęp do 
atrakcyjnych form edukacji 
– uważa Marzena Wodziń-
ska z zarządu województwa. 
– Mam nadzieję, że te dzia-
łania przyczynią się do pod-
niesienia poziomu naucza-
nia w wielkopolskich szko-
łach.                               ABO

Komisja przeprowadzająca turniej oraz wybrane szkoły łączą się z serwerem 
wideokonferencyjnym i dzięki temu wszyscy uczestnicy mają ze sobą łączność, słysząc 
i widząc swoich rywali.
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66,7 miliona złotych to kwota
pomocy, którą samorząd wo-
jewództwa przyznał wielkopol-
skim gminom i zakładom ko-
munalnym na zadania z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej
w ramach PROW 2014-2020. 

Na terenie województwa re-
alizowanych jest 55 inwestycji
tego typu. Beneficjenci złożyli
do tej pory 43 wnioski o płat-
ność, część z nich dotyczy roz-
liczenia całości operacji. Ozna-
cza to, że wiele obiektów od-
dano już do użytku i służą one
mieszkańcom.

Fundusze zakontraktowane 
w ramach poddziałania pn. „In-
westycje związane z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwe-
stycje w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” prze-
znaczone są na realizację za-
równo operacji liniowych, czyli
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci wodociągo-
wych, jak i na zadania o cha-
rakterze punktowym. Do tych
drugich zaliczyć można wszel-
kiego rodzaju prace związane 
z budową, przebudową lub roz-
budową stacji uzdatniania wody,
ujęć wody oraz budowę oczysz-
czalni ścieków, w tym przydo-
mowych. Refundacji podlegają
również koszty ogólne, bezpo-
średnio związane z przygoto-
waniem i realizacją inwestycji.

– Dzięki Programowi Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w Wielkopolsce
budowanych lub przebudowy-
wanych jest 113,5 km sieci wo-
dociągowej, 77 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, 806 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków,
23 stacje uzdatniania wody, 
9 ujęć wody oraz 9 oczyszczal-
ni ścieków – mówi wicemar-
szałek województwa Krzysztof
Grabowski.

Blisko dwie trzecie kosztów
kwalifikowalnych zadań reali-
zowanych przez beneficjentów
programu finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Wyso-
kość pomocy wynosi do 2 mi-
lionów złotych na beneficjen-
ta w okresie realizacji progra-
mu, przy czym koszty kwalifi-
kowalne pojedynczej operacji
nie mogą przekroczyć 1 milio-
na euro. 

Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami realizacja zadań
dwuetapowych powinna za-
kończyć się w terminie 36 mie-
sięcy od momentu podpisania
przez beneficjenta umowy 
z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. 

Zakończenie ostatniej z 55
dofinansowanych inwestycji
możliwe jest zatem do połowy
2020 roku.

Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki dogląda budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.
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Miliony na odnowę wielkopolskiej wsi
Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.

Wdrugiej połowie wrze-
śnia Zarząd Woje-
wództwa Wielkopol-

skiego podjął uchwały w spra-
wie ogłoszenia list informują-
cych o kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej” oraz „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjne-
go” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zatwierdzone
rozstrzygnięcia pozwoliły na
podpisanie umów z benefi-
cjentami. Ze środków europej-
skich skorzystają co najmniej
24 gminy.

– Jako wicemarszałek od-
powiedzialny za wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w województwie wielkopol-
skim podpisałem umowy 
z beneficjentami na łączną
kwotę blisko 12 milionów zło-
tych. Przyznane dofinanso-
wanie zostanie wykorzysta-
ne na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, budo-
wę chodników i oświetlenia
oraz rewitalizację obiektów
zabytkowych w wielu miej-
scowościach naszego regionu
– mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – W paździer-
niku podpiszę też umowy do-
tyczące budowy i rozbudowy
świetlic wiejskich oraz do-
mów kultury. Na ten cel prze-

znaczamy około 18 milionów
złotych.

W zakresie „Kształtowania
przestrzeni publicznej” pozy-
tywnie oceniono 15 wniosków,
ale limit środków dla woje-
wództwa pozwolił aktualnie na
wsparcie 9 zadań. Umowy na
łączną kwotę 5,2 miliona zło-
tych podpisały: gmina Jarocin,
która zagospodaruje przestrzeń
publiczną w Łuszczanowie;
gmina Czerwonak realizująca
projekt pn. „Kupuj i wypoczy-
waj w Koziegłowach”; gmina
Chrzypsko Wielkie, która zbu-
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskie-
go w Chrzypsku Wielkim; gmi-
na Łobżenica inwestująca 
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łob-
żonka. 

Ponadto dotację z PROW
otrzymają: gmina Ceków-Kolo-
nia na zagospodarowanie prze-
strzeni w miejscowościach Mo-
rawin i Nowa Plewnia; gmina
Czempiń na budowę chodni-
ków, ścieżek rowerowych wraz
z oświetleniem w postaci lamp

solarnych i inteligentną ławką
solarną; gmina Kobyla Góra
na rewitalizację placu w cen-
trum Kobylej Góry i utworzenie

ciągu pieszo-rowerowego pro-
wadzącego do zapory zbiornika
„Blewązka”; gmina Wągrowiec

na zagospodarowanie centrum
wsi w Werkowie, Kopaszynie,
Wiśniewie, Mikołajewie i Przy-
siece oraz gmina Jaraczewo na

zagospodarowanie przestrzeni
we wsi Rusko. 

6,5 miliona złotych przyzna-
no z kolei gminom, które wnio-
skowały o przyznanie pomocy 
w zakresie „Ochrony zabytków
i budownictwa tradycyjnego”.
Na te zadania podpisano 15
umów. Pieniądze unijne trafią
do gminy Nekla, która m.in.
przebuduje część pomieszczeń
byłego pałacu, udostępniając 
w budynku izbę pamięci i za-

gospodarowując okoliczny te-
ren. Gmina Pyzdry otrzymała
dofinansowanie na zakup i re-
nowację dwóch zabytkowych
obiektów w Pyzdrach: Domu
Podcieniowego i wiatraka ho-
lendra. Gmina Pępowo zain-
westuje w renowację zabytko-
wego wiatraka wraz z urządze-
niem terenu na stanicę rowe-
rową, gmina Kleszczewo wy-
brała rewaloryzację zabytko-
wego parku dworskiego w Go-

warzewie,  a gmina Przemęt 
– remont elewacji budynku 
w Buczu wraz z zagospodaro-
waniem przestrzeni. 

Gmina Buk dotację z UE za-
inwestuje w przebudowę wiej-
skiego domu kultury w Dobie-
żynie, a gmina Suchy Las 
w przebudowę budynku dworca
kolejowego w Golęczewie. Gmi-
na Dąbie wykona renowację bu-
dynku ratusza miejskiego, gmi-
na Miejska Górka przebuduje
zabytkowy budynek szkolny 
w Konarach, gmina Bralin wy-
remontuje elewację budynku,
zrekonstruuje pierwotny ganek
i zbuduje podjazd dla osób po-
ruszających się na wózkach,
natomiast gmina Kazimierz wy-
kona remont i przebudowę pa-
łacu w Kaźmierzu. 

Pomoc finansowa w ramach
PROW 2014-2020 umożliwi
gminie Koźminek remont ka-
plicy ewangelickiej ze szkołą
parafialną i mieszkaniem kan-
tora oraz poprawę infrastruktury
zabytkowego parku w Koźmin-
ku, z kolei gmina Murowana
Goślina stawia na remont za-
bytkowego budynku szkoły 
w Uchorowie. Gmina Olszówka
przeprowadzi renowację zabyt-
kowego budynku szkoły pod-
stawowej w Głębokiem, nato-
miast gmina Zduny wybrała
prace remontowo-konserwa-
torskie zabytkowego kościoła
poewangelickiego w Zdunach.

Podpisywanie umowy na wsparcie z PROW w Kobylej Górze. Od prawej radny województwa
Mikołaj Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Wiesław Berski oraz skarbnik
gminy Ilona Bochyńska.
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6,5 miliona złotych przyznano
gminom na ochronę zabytków.

Dziedzictwo kulinarne to skarb naszego regionu
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego konsekwentnie 
stawia na promocję zdrowej 
i tradycyjnej żywności, wy-
twarzanej na bazie lokalnych 
produktów. 

Służy temu m.in. Sieć Dzie-
dzictwa Kulinarnego Wielkopol-
ska, która od 2008 roku zrze-
sza producentów i restaura-
torów pod wspólnym szyldem 
białej czapki kucharskiej na 
niebieskim tle. Dzięki fundu-
szom europejskim przewidzia-
nym na wsparcie Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich produ-
cenci należący do sieci mogą 
promować swoje wyroby pod-
czas największych branżowych 
imprez targowych w kraju i za 
granicą. 

– Od 18 do 27 stycznia woje-
wództwo wielkopolskie uczest-
niczyło w Międzynarodowych 
Targach Gospodarki Żywnoś-
ciowej, Rolnictwa i Ogrodni-
ctwa „Grüne Woche” w Berli-
nie. Nasz region reprezento-
wało pięć przedsiębiorstw. Fir-
ma Pomes Catering serwowała 
zwiedzającym pierogi i lody na-
turalne wytworzone z produk-
tów wysokiej jakości, Obiekt 
Rolny Linie częstował dosko-
nałymi kozimi serami, a firma 
Tradycyjne Jadło prezentowała 
naturalne wyroby wędliniarskie 
– podkreśla wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski. – W tar-
gach wzięły udział też dwie fla-
gowe mleczarnie Wielkopolski: 
Okręgowa Mleczarnia Spół-

dzielnia Koło oraz Spółdziel-
nia Mleczarska Udziałowców 
w Strzałkowie.

Stoisko naszego wojewódz-
twa na targach „Grüne Woche” 
w Berlinie było także miejscem 
debat i spotkań. Wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski oficjal-
nie otworzył debatę rolników 
z Wielkopolski, zrzeszonych 
w grupach producentów rol-
nych, z przedstawicielami nie-
mieckich organizacji wspiera-
jących współpracę pomiędzy 
rolnikami. Spotkanie miało na 
celu wymianę doświadczeń 
i dyskusję na temat wyzwań 
stojących przed rolnictwem 
w obu krajach. 

Wielkopolskie stoisko od-
wiedzili m.in. minister rolni-

ctwa i rozwoju wsi Jan Krzysz-
tof Ardanowski, minister rol-
nictwa i rozwoju wsi z Rumu-
nii Petre Daea oraz minister 
rozwoju obszarów wiejskich, 
środowiska i rolnictwa na-
szego regionu partnerskiego 
w Niemczech – Brandenburgii, 
Jörg Vogelsänger.

W 2019 roku za sprawą Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich dziedzictwo kulinarne 
naszego regionu zostanie rów-
nież zaprezentowane podczas 
wrześniowych Dożynek Prezy-
denckich w Spale, październi-
kowych targów „Natura Food” 
w Łodzi oraz w ramach „Dnia 
Św. Marcina”, organizowane-
go tradycyjnie pod koniec roku 
w Brukseli.

Podczas targów „Grüne Woche” w Berlinie przy stoisku Wiel-
kopolski można było spróbować serów z gospodarstwa Marka 
Grądzkiego (z lewej). Obok wicemarszałek Krzysztof Grabow-
ski, Dobromiła Tenerowicz-Grądzka – żona pana Marka, szef 
sejmikowej komisji rolnictwa i prezes OSM Koło Czesław 
Cieślak oraz Rafał Gil, zastępca dyrektora Departamentu 
Gospodarki Mieniem w UMWW.
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Więcej pieniędzy na rozwój wielkopolskiej wsi
Z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim o dodatkowych funduszach dla beneficjentów PROW 
2014-2020 rozmawia Adrian Kapuściński
29 stycznia 2019 r. w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odbyło się spot-
kanie z pana udziałem, po-
święcone dotychczasowej 
realizacji Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 przez sa-
morządy województw. Jak 
na tle innych regionów wy-
pada Wielkopolska?
– Województwo wielkopolskie 
jest liderem w Polsce pod 
względem sumy pieniędzy 
wypłaconych do końca 2018 
roku w ramach PROW 2014-
-2020. Za pośrednictwem 
ARiMR w 2018 roku wypłaci-
liśmy naszym beneficjentom 
106,5 miliona złotych. Jeśli 
chodzi o prognozy na 2019 
rok, to również plasujemy się 
w czołówce. Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego pod-
pisał dotychczas ponad 1300 
umów z beneficjentami. Kon-
sekwencją tych umów są pro-
jekty realizowane w zakresie 
budowy lub modernizacji dróg 
lokalnych, gospodarki wodno-
-ściekowej, budowy lub mo-
dernizacji targowisk, świetlic, 
ochrony zabytków czy kształ-
towania przestrzeni publicz-
nej. Znaczące środki przeka-
zywane są za pośrednictwem 
lokalnych grup działania na 
wsparcie przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich. Dofi-
nansowujemy projekty zakła-
dające rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej oraz jej roz-
wijanie. Szereg pożytecznych 
działań na mniejszą skalę rea-
lizowanych jest dzięki grantom 
udzielanym przez LGD.
– Mówimy o wypłacaniu 
środków w ramach już za-
wartych umów. Czy droga 
do uzyskania dofinanso-
wania jest nadal otwar-
ta i czy możemy spodzie-
wać się kolejnych naborów 
wniosków?
– Ze spotkania w minister-
stwie wróciliśmy z dobrymi in-
formacjami dla wielkopolskich 
samorządów. Jesienią 2018 
roku wnioskowaliśmy o dodat-
kowe pieniądze na gospodar-
kę wodno-ściekową. Skutkiem 
tych starań jest zwiększenie 

limitu funduszy dla naszego 
województwa o blisko 8 mi-
lionów euro. Dodatkowa pula 
środków pozwoli na przepro-
wadzenie naboru wniosków, 
który planujemy ogłosić naj-
szybciej, jak będzie to możli-
we. Ogranicza nas w tym mo-
mencie brak dokumentów wy-
konawczych, które przygoto-
wuje ministerstwo.

Poza naborem na gospodar-
kę wodno-ściekową jeszcze 
w tym roku odbędzie się do-
datkowy nabór na budowę lub 
modernizację dróg lokalnych. 
Taka możliwość pojawiła się ze 
względu na oszczędności po-
przetargowe, które wystąpiły 
w ramach realizacji 150 umów 
podpisanych w sierpniu 2016 
roku. Na ten cel przeznaczy-
my około 26 milionów złotych.

Ponadto w ubiegłym roku 
rozstrzygnęliśmy konkurs 
w zakresie dofinansowania 
świetlic wiejskich i domów kul-
tury. Na liście operacji, które 
spełniły kryteria uprawniające 
do uzyskania pomocy finanso-
wej, jest 56 projektów, ale do-
stępne w roku ubiegłym środki 
pozwoliły na zawarcie jedynie 
36 umów. Podejmujemy kroki, 
aby wykorzystać rezerwy po-
wstałe w ramach innych dzia-
łań i udzielić wsparcia również 
dla tych 20 projektów ocze-

kujących na realizację. Myślę, 
że w najbliższych miesiącach 
doprowadzimy do podpisania 
wszystkich umów w tym za-
kresie.
– Do końca 2018 roku lokal-
ne grupy działania powinny 
osiągnąć tzw. kamienie mi-
lowe. Co kryje się pod tym 
pojęciem i jaką rolę odgry-
wają LGD w dystrybuowaniu 
środków z PROW 2014-2020 
na obszarach wiejskich?
–  „Kamienie milowe” to od-
powiednie wskaźniki, które 
powinny zostać zrealizowane 

przez lokalne grupy działania 
w określonym terminie. Pierw-
sze „kamienie milowe” miały 
zostać osiągnięte do końca 
2018 roku, kolejne są zakła-
dane na koniec 2021 roku. 
Wskaźniki te biorą pod uwa-
gę wartość zakontraktowa-
nych środków w ramach umów 
podpisanych z beneficjentami, 
którzy złożyli swoje wnioski 
w biurach LGD. W Wielkopol-
sce mamy 29 lokalnych grup 
działania, realizujących stra-
tegie rozwoju lokalnego przy 
wsparciu środków z PROW 

2014-2020. Niemal wszyst-
kie z nich osiągnęły „kamienie 
milowe”, z czego 9 w stopniu 
wysokim. Pod tym względem 
plasujemy się w krajowej czo-
łówce. W rezultacie spodzie-
wamy się, że województwo 
wielkopolskie otrzyma dodat-
kowe środki dla LGD do roz-
dysponowania w ramach ogła-
szanych przez nie naborów. 
Obecnie czekamy na wytycz-
ne ministerstwa odnośnie do 
wysokości zwiększonej aloka-
cji oraz sposobu jej przydzie-
lenia poszczególnym grupom.
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Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

(nabory ogłaszane przez LGD)

Wdrażanie projektów współpracy LGD

Umowy zawarte w 2018 r. pomiędzy samorządem województwa a beneficjentami PROW 
2014-2020 (łączna wartość: 66,7 mln zł). Kwoty dotyczą dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Opracowanie własne JR KSOW w Wielkopolsce.
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promocja WRPO

4 projekty przeszły ocenę 
merytoryczną w konkur-

sie na wsparcie infrastruktury 
w sektorze B+R. To oznacza, 
że około 20 mln zł na przed-
sięwzięcia badawcze otrzy-
mają poznańskie uczelnie 
i instytucje: Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza, Poli-
technika Poznańska, Instytut 
Technologii Drewna oraz In-
stytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin.

7 projektów w ramach ZIT 
MOF w Poznaniu otrzy-

ma dofinansowanie z WRPO 
2014 + na utworzenie no-
wych miejsc opieki nad dzie-
ckiem do 3. roku życia czy 
też wydłużenie czasu pracy 
żłobków. W taki sposób po-
nad 4 mln zł z Unii Europej-
skiej wesprze rodziców w ich 
powrocie na rynek pracy. 

20,6 mln zł dotacji 
unijnej pozy-

skał leszczyński samorząd 
na realizację projektu „Mo-
dernizacja budynku przy pl. 
Metziga 25 z dostosowa-
niem na potrzeby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lesz-
nie. Udział w kulturze warun-
kiem rewitalizacji społecznej 
Leszna”.                    MARK

WRPO 2014+  
w liczbach

Nowy numer
„Naszego Regionu”

Ukazał się dziesiąty numer  
e-biuletynu „Nasz Region”.

W Wielkopolsce od wielu lat 
przy wsparciu WRPO 2014+ 
realizowane są projekty wdra-
żające usługi społeczne. To 
nowa jakość w zakresie włą-
czania społecznego. Z dotacji 
korzystają choćby rodziny: za-
równo te biologiczne w poko-
nywaniu trudności wychowaw-
czych, jak i zastępcze – w nale-
żytym wykonywaniu swojej mi-
sji i budowaniu relacji z dziećmi 
umieszczonymi w rodzinnej 
pieczy zastępczej. 

Jak wiele dobrego już zrobio-
no? O tym wszystkim piszemy 
w bezpłatnym e-magazynie.

Wydawnictwo dostępne jest 
na stronie internetowej www.
wrpo.wielkopolskie.pl oraz na 
portalach lokalnych.     MARK 

 

Magia kina powróci do trzydziestu małych miejscowości
Po Rychwale, Strzałkowie, 
Mieścisku i Starym Mie-
ście nadszedł czas na kolej-
ne trzydzieści nowoczesne 
sale kinowe, które powsta-
ną w najbliższych miesiącach 
w Wielkopolsce. To efekt roz-
strzygniętego pod koniec 
stycznia konkursu w ramach 
WRPO 2014+.

Zarząd województwa wybrał 
pięć projektów (łączna dota-
cja z UE to ponad 4 mln zł). 
Największy z nich, z dotacją 
3,7 mln zł, prowadzić będzie 
Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Wielkopolski. Zakłada on 
powstanie 26 sal multimedial-
nych w takich gminach, jak 
m.in.: Chrzypsko Wielkie, Dą-
bie, Kępno, Kołaczkowo, Koź-
minek, Lądek, Miedzichowo, 
Opalenica, Ślesin, Witkowo, 
Wolsztyn.

Unijną dotację pozyskała też 
archidiecezja poznańska, któ-
ra na potrzeby kina społecz-
nościowego przeprowadzi re-
mont i adaptację sali domu 
parafialnego przy parafii rzym-
skokatolickiej pw. bł. Jolanty 
w Kostrzynie. Pozytywną we-
ryfikację przeszły też projekty 
zgłoszone przez samorządow-
ców z gmin Zduny, Zbąszyń 
i Opatówek.

Z unijnych pieniędzy bę-
dzie można sfinansować pra-
ce adaptacyjne, remontowe, 
budowlane i modernizacyjne, 
mające na celu przygotowa-
nie pomieszczeń do pełnienia 
funkcji kinowych. Dotacje sfi-
nansują też sprzęt do projekcji 
filmów. Sale będą miały mak-
symalnie 40 miejsc.

Jest więc szansa, że małe 
kina wypełnią lukę między ki-

nem domowym a dużymi mul-
tipleksami sieciowymi. Co 
więcej, umożliwią one miesz-
kańcom mniejszych gmin ko-
rzystanie z dóbr kultury i inte-
grację społeczną. Dlaczego? 

Przede wszystkim ze względu 
na społecznościowy charakter, 
oparty o współpracę i kontakt 
pomiędzy mieszkańcami a ani-
matorem kina. Widzowie będą 
mieć duży wpływ na repertu-

ar, a same kina będą służyć 
organizacji spotkań i pokazów 
zdjęć lub filmów z wesel, wa-
kacji czy też innych ważnych 
wydarzeń.

Kina, które powstają przy 
wsparciu WRPO 2014+, to 
kontynuacja akcji „Kino za 
rogiem”. Jej inicjatorzy chcą 
przywrócić modę na ogląda-
nie filmów na dużym ekra-
nie w małych miasteczkach 
i na wsi. Z dostępnej biblio-
teki filmowej (www.kinozaro-
giem.pl), liczącej blisko tysiąc 
tytułów i stale powiększanej, 
mieszkańcy mogą wybrać 
film, który chcą zobaczyć: od 
bajek przez popularne kome-
die, po kino artystyczne. Póź-
niej wspólnie z operatorem 
można ustalić dogodny dzień 
i godzinę projekcji. 

MARK
Na kanale YouTube „WRPO Wielkopolska” można obejrzeć 
spot reklamujący kina społecznościowe.
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Teraz jest czas na innowacje!
Trwa konkurs dla firm, które myślą o wdrożeniu nowych technologii.

Nie jest tajemnicą, iż pręż-
na gospodarka regionu 
zależy od kondycji ty-

sięcy małych i większych pod-
miotów gospodarczych. Tylko 
że na konkurencyjnym rynku 
wygrywają firmy, które ekspe-
rymentują i szukają nowych 
rozwiązań technologicznych. 

W Wielkopolsce nie braku-
je przedsiębiorstw z takim po-
dejściem. Ich szefowie coraz 
częściej dostrzegają, że suk-
ces nie zależy wyłącznie od 
sprawnego zarządzania i ta-
niej siły roboczej, ale też od 
trafnego odczytywania tren-
dów przyszłości, efektywnej 
współpracy z jednostkami na-
ukowo-badawczymi i odważ-
nego inwestowania w nowo-
czesne technologie. To właśnie 
na styku dwóch światów – na-

uki i biznesu – rodzą się war-
tościowe pomysły, które póź-
niej można z powodzeniem ko-
mercjalizować. Tylko z czego je 
sfinansować? 

W Wielkopolsce działalność 
innowacyjną przedsiębiorstw 
wspiera WRPO 2014+ w ra-

mach działania 1.2. „Wzmoc-
nienie potencjału innowacyj-
nego przedsiębiorstw Wielko-
polski”. Do 4 kwietnia można 
składać wnioski w konkursie. 
Tym razem do rozdysponowa-
nia będzie 50 mln zł. Pienią-
dze można przeznaczyć m.in. 
na wsparcie działalności B+R, 
związanej z rozwojem regional-
nych inteligentnych specjali-
zacji, wdrożenie własnych lub 
zakupionych wyników badań 
naukowych/technologii oraz 
praw do własności intelektual-
nej, a także na wsparcie infra-
struktury B+R w przedsiębior-
stwach czy budowę systemu 
inkubowania i wsparcia wyso-
kiej jakości projektów. 

To nie pierwszy konkurs unij-
ny z tego obszaru. W regionie 
można znaleźć wielu przed-

siębiorców, którzy przy wspar-
ciu WRPO 2014+ odważnie 
wdrażają nowatorskie projek-
ty. Przykładem jest firma So-
laris Bus & Coach SA, która 
realizuje przedsięwzięcie po-
legające na przygotowaniu, 
zbudowaniu prototypu i prze-

testowaniu niskowejściowego, 
dwunastometrowego autobu-
su o znacząco niższej wadze 
w stosunku do typowych au-
tobusów miejskich.

Pomysł zrodził się z obser-
wacji rynku i najnowszych tren-
dów transportu publicznego. 
Większość producentów auto-
busów dąży do wdrożenia co-
raz to nowocześniejszych roz-
wiązań technologicznych, co 
czasem sprawia, że wprowa-
dzane ulepszenia są tak skom-
plikowane w konstrukcji, że 
wpływają na ciężar pojazdu, 
a to generuje koszty podczas 
ich eksploatacji. W firmie So-
laris Bus & Coach zrodził się 
pomysł, że warto wprowadzić 

na rynek nowy rodzaj autobu-
su, który byłby ukierunkowany 
na klienta poszukującego nie-
skomplikowanego, ale nowo-
czesnego pojazdu, wyróżnia-
jącego się nie tylko jakością 
i komfortem, ale także niskim 
kosztem eksploatacji.

Projektanci postawili na 
lekką konstrukcję nadwozia, 
uniemożliwiającą zastosowa-
nie na dachu ciężkich kompo-
nentów, takich jak baterie czy 
butle na gaz. Po opracowaniu 
głównych założeń technicz-
nych przystąpiono do projek-
towania konstrukcji pojazdu 
wraz ze wszystkimi układami 
i urządzeniami oraz doborem 
wyselekcjonowanych części. 

Gdy materiały były gotowe, 
przystąpiono do budowy pro-
totypu. W kolejnym etapie 
projektu zaplanowano bada-
nia i testy weryfikacyjne. Jeśli 
wszystkie wyniki analiz wypad-
ną pomyślnie, prototyp trafi do 
produkcji. 

Spółka ma nadzieję, że 
w perspektywie kilku lat od 
wprowadzenia na rynek nowy 
model będzie stanowił znaczą-
cy procent produkcji autobu-
sów. Budowa prototypowego 
egzemplarza nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie unijna dota-
cja. Przedsięwzięcie pochło-
nęło ponad 10 mln zł, z czego 
unijne dofinansowanie wynio-
sło ponad 6,2 mln zł.   MARK

Autobusy marki Solaris są kupowane m.in. przez beneficjentów WRPO 2014+. Przykładem 
jest Chodzież.
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Na konkurencyjnym rynku 
wygrywają firmy, które 

eksperymentują i szukają nowych 
rozwiązań.



Poznań: nowy monitoring 
oraz oświetlenie działa już 
wzdłuż Wartostrady pomię-
dzy mostami Królowej Jadwi-
gi i Bolesława Chrobrego. Na 
półtorakilometrowym odcin-
ku zamontowano 44 lampy 
i 9 kamer. Zbudowano też 
sieć zasilającą oświetlenie 
oraz światłowodową, łączą-
cą kamery z istniejącym sy-
stemem. Kolejne działania 
inwestycyjne na Wartostra-
dzie rozpoczną się w dru-
giej połowie roku. Projekt 
współfinansowany z WRPO 
2014+ kwotą 16,4 mln zł, 
ma się zakończyć w maju 
2020 r. Wtedy ostateczna 
długość tras wyniesie ponad 
13 km. 

Gołuchów: oddano do użyt-
ku nowy obiekt dla Zespo-
łu Szkół w Kościelnej Wsi, 
w którym powstała część 
edukacyjna oraz sportowa 
z nową salą sportową na bli-
sko 180 miejsc na widowni. 
Inwestycja kosztowała sa-
morząd Gołuchowa ponad 
10 mln zł, z czego dotacja 
z WRPO 2014+ wyniosła 
około 4 mln zł. Obecnie 
w szkole realizowany jest 
projekt, którego efektem 
będzie doposażenie sal, re-
alizacja zajęć dydaktycznych 
oraz szkolenia dla nauczy-
cieli. Wysokość dofinanso-
wania to około 315 tys. zł.

Powiat leszczyński: do 
końca września spółka Stra-
bag zbuduje ścieżkę rowero-
wą z Gołanic przez Jezierzyce 
Kościelne do Włoszakowic. 
Inwestorem wartego 9,5 
mln zł przedsięwzięcia jest 
powiat leszczyński. Ścieżka 
będzie miała nawierzchnię 
z kostki betonowej w tere-
nie zabudowanym i z asfaltu 
poza nim.

Kaźmierz: miejscowa szkoła 
wzbogaciła się o nowy bu-
dynek, w którym – na jedną 
zmianę – naukę będzie mo-
gło kontynuować blisko 300 
uczniów. Jest tutaj 10 peł-
nowymiarowych sal do na-
uki oraz sala gimnastyczna. 
Do budynku doprowadzono 
szerokopasmowy internet, 
a w całym obiekcie dzia-
ła sieć wi-fi, zrealizowana 
w ramach projektu „Cyfro-
wa Szkoła Wielkopolsk@ 
2020”. Inwestycja kosztowa-
ła miejscowy samorząd po-
nad 8 mln zł, z czego 4 mln zł 
pochodziło z WRPO 2014+. 
Z kolei większość pracowni 
przedmiotowych doposażo-
no w ramach innego projek-
tu unijnego, podnoszącego 
jakość kształcenia w szkole 
w Kaźmierzu.               MARK

promocja WRPO
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WRPO 2014+ 
na skróty 

DOFE 2019 w maju!

Zbliża się szósta edycja Dni 
Otwartych Funduszy Europej-
skich (DOFE), a wydarzenia 
z tym związane odbędą się 
w dniach 10-12 maja 2019 
roku.

Mimo że do „dni otwartych” 
pozostało jeszcze kilka mie-
sięcy, to już dziś zachęcamy 
do rezerwacji terminu i udzia-
łu w akcji beneficjentów fun-
duszy europejskich z Wielko-
polski. Żeby do niej dołączyć, 
nie trzeba organizować wiel-
kiego, spektakularnego even-
tu. Wystarczy udostępnić swo-
ją ofertę za darmo lub ze zniż-
ką. Uczestnicy DOFE będą mo-
gli zobaczyć zaplecze unijnych 
inwestycji, do których na co 
dzień nie można wejść, takich 
jak zakłady produkcyjne, bądź 
skorzystać ze zniżkowych bi-

letów, np. do kina czy do mu-
zeum.

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się zwykle projekty za-
pewniające proste i nowoczes-
ne rozwiązania, dzięki którym 
żyje nam się lepiej. Są to 
przedsięwzięcia wpływające 
na rozwój naszego najbliższe-
go otoczenia. Ale uwagę mogą 
przyciągnąć również te, które 
wspierają przedsiębiorczość 
i rozwój osobisty. 

Głównym celem tegorocz-
nej edycji DOFE jest promo-
cja efektów wdrażania fundu-
szy europejskich w kraju pod 
hasłem „Polska różnorodna”. 
Różnorodność oznacza zapre-
zentowanie projektów z róż-
nych dziedzin, a w szczegól-
ności tych wpisujących się 
w regionalne inteligentne spe-
cjalizacje. Nie zabraknie rów-
nież nawiązania do obchodów 
15-lecia Polski w UE. 

Organizatorem akcji jest Mi-
nisterstwo Inwestycji i Rozwo-
ju, które jeszcze w marcu poda 
adres strony internetowej, za 
pośrednictwem której będzie 
można zgłaszać się na DOFE. 
To dobra okazja, by pokazać 
swój projekt szerszej publicz-
ności.                          MARK

Rewitalizacja rynku i dworca kolejowego 
Lwówek otrzyma blisko 5 mln 
zł, a Wolsztyn ponad 4 mln zł 
dotacji z WRPO 2014+. 

Na takie kwoty opiewają 
dwie umowy, które 22 lute-
go podpisał w tych miejsco-
wościach marszałek Marek 
Woźniak. 

Lwówek dzięki środkom unij-
nym przeprowadzi gruntow-
ną modernizację przestrzeni 
miejscowego rynku. Zaplano-
wano m.in. wzbogacenie tere-

nu w infrastrukturę rekreacyj-
ną i wypoczynkową, budowę 
obiektu z przeznaczeniem na 
cele społeczne, a także po-
prawę organizacji ruchu dro-
gowego i bezpieczeństwa. To 
wszystko sprawi, że zrewita-
lizowany rynek stanie się dla 
mieszkańców przyjaznym miej-
scem spotkań i spędzania wol-
nego czasu. 

Z kolei Wolsztyn przeprowa-
dzi rewitalizację dworca kole-

jowego. W ramach projektu 
przebudowany zostanie istnie-
jący budynek, powstanie też 
nowy obiekt usługowy dla po-
dróżnych, w którym będą się 
mieścić toalety, bagażownia 
i wiata na rowery. Zbudowane 
zostaną zadaszenia nad pero-
nami. Inwestycja poprawi wa-
runki podróżowania, umożliwi 
także wygodną przesiadkę na 
pociąg z autobusu, roweru czy 
samochodu.                 MARK

Odnowiona świątynia i dom kultury
Swój dawny blask odzyskał kościół oo. franciszkanów w Kaliszu, a GOK 
w Przygodzicach stał się nowoczesnym miejscem kulturalnej edukacji.

Klasztor ojców francisz-
kanów w Kaliszu jest 
jednym z największych 

kościelnych beneficjen-
tów w naszym regionie. Za-
kon postawił na renowację 
i konserwację zarówno sa-
mej świątyni, jak i budynków 
klasztornych. A nie były one 
gruntowanie remontowane od 
ponad 50 lat.

Prace objęły wykonanie re-
konstrukcji posadzki, ścian 
wewnętrznych, sklepienia 
kościoła i kaplicy. Konserwa-
cji poddano też ołtarz główny 

i dwie kropielnice. W trakcie 
remontu konserwatorzy odkry-
li polichromię przedstawiającą 
św. Krzysztofa trzymającego 
na ramieniu Dzieciątko Jezus, 
która datowana jest na prze-
łom XIII/XIV wieku. Imponują-
co wyglądają odrestaurowana 
barokowa kolorystyka głów-

nego ołtarza, konfesjonałów 
i organów, a także odnowione 
zdobienia sklepień i naw koś-
cielnych. Inwestycję uzupeł-
niają nowe rozwiązania uła-
twiające poruszanie się po 
obiekcie osobom starszym 
i niepełnosprawnym.

Poszerzy się również ofer-
ta kulturalna tego miejsca. 
W planach są m.in. festiwa-
le chórów sakralnych, scho-
li dziecięcych i młodzieżowych 
oraz wystawy dotyczące histo-
rii zakonu i kościoła. Zakon-
nicy planują też wydać publi-

kację multimedialną, traktu-
jącą o historii franciszkanów 
w Kaliszu.

Unia inwestuje nie tylko 
w obiekty sakralne, ale tak-
że w infrastrukturę domów 
kultury. Przykładem jest bu-
dynek Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Przygodzicach, 

w którym zrealizowano dwa 
projekty unijne (dotyczące 
termomodernizacji oraz roz-
budowy i przebudowy GOK). 
Po dwóch latach intensywnych 
prac 1 lutego oficjalnie odda-
no do użytku nowy obiekt. Co 
się zmieniło?

Przebudowano pomiesz-
czenia, docieplono ściany, 
a także wymieniono pokrycie 
dachowe i wzmocniono kon-
strukcję budynku. Dodatko-
wo zainstalowano panele fo-
towoltaiczne, a także wymie-
niono drzwi i okna. Budynek 
w pełni dostosowano do po-
trzeb ośrodka zwanego „Fa-
bryką Kultury”. Mieszczą się 
tam m.in. biblioteka, siedzi-
ba Ochotniczej Straży Pożar-
nej, lokalnych zespołów ludo-
wych i grup teatralnych, a tak-
że Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Warto żyć dla ko-
goś”.

Obie inwestycje kosztowa-
ły łącznie blisko 18 mln zł, 
z czego dotacja z Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego 2014+ wy-
niosła prawie 13 mln zł. 

MARKPodczas renowacji odnowiono m.in. ołtarz główny kościoła.
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Unia inwestuje nie tylko 
w obiekty sakralne, ale także 

w infrastrukturę domów kultury.
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Już dawno nie widzieliśmy, by sejmikowi radni z takim za-
pałem oddawali się pasji fotografowania, jak było to pod-
czas wrześniowej sesji. W ruch szły smartfony, a pod-
niosłe chwile obrad uwieczniali bądź to sami rajcy, bądź
poproszone przez nich osoby. Proponujemy mały quiz, 
w którym tak każda, jak i żadna odpowiedź może być pra-
widłowa. Powodem tego fotograficznego wzmożenia
było: A – to, że była to sesja numer L; B – to, że była to
ostatnia sesja przed wyborami; C – to, że radni potrze-
bowali świeżych fotek na swoje strony internetowe na
czas kampanii wyborczej.
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wyśledzonezmonitorowane

Pewnie co bardziej uważni ob-
serwatorzy życia politycznego
w naszym kraju zauważyli, że
prezydent Andrzej Duda ma
nowego rzecznika prasowego.
Ale chyba niewielu pamięta, że
ów rzecznik gościł przed laty
na tej stronie w naszej rubry-
ce „monitorujemy radnych”.
Błażej Spychalski, bo o nim
mowa, zasiadał bowiem w ka-
dencji 2010-2014 w naszym
wielkopolskim sejmiku.

Co powiedział nam wtedy
przyszły prezydencki rzecz-
nik? „Zawsze wiedziałem, że
zostanę politykiem i cóż, jak
widać, udało się” – wyznał.
Nam jednak – szczególnie 
w kontekście tego obecnego
rzecznikowania – najbardziej
spodobało się inne zdanie: „Do
szewskiej pasji doprowadza

mnie kłamanie, a najbardziej
nie trawię kłamstw wypowia-
danych prosto w oczy; nie lu-
bię też gadulstwa”.

A tak przed laty widział dzi-
siejszego prezydenckiego
rzecznika nasz karykaturzysta.
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AKładka łącząca dwie części budynku Urzędu Marszałkow-
skiego na wysokości siódmego pietra to miejsce atrakcyjne
widokowo i dość często użytkowane. Tędy zmierzają dy-
rektorzy departamentów, spieszący zreferować ważki te-
mat na posiedzeniu zarządu województwa. Tędy przecho-
dzą goście odwiedzający niektórych członków zarządu wo-
jewództwa. Tu często dziennikarze ustawiają polityków, by
nakręcić tak zwane setki do telewizji albo wykonać dobre
zdjęcie portretowe. Mając dobry widok na to miejsce, nie-
jedno już tu podpatrzyliśmy… Musimy jednak przyznać, że
przyuważony niedawno obrazek nawet nas zaskoczył!
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podpatrzone

przeczytane

W połowie września media
doniosły, że Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu
uchylił rozporządzenie woje-
wody wielkopolskiego, który
wcześniej w ramach tzw.
ustawy dekomunizacyjnej
zmienił nazwę ulicy 25 Stycz-
nia (bo „propaguje komunizm
i Armię Czerwoną”) w pod-
poznańskim Tarnowie Pod-
górnym na ulicę Zbigniewa
Romaszewskiego. Już sama 
w sobie ta informacja mogła-
by wydać się interesująca.
Nam jednak w pamięć zapa-
dło co innego. Otóż na ogól-
nopolskich stronach „Gazety
Wyborczej” warszawscy re-
daktorzy opatrzyli wzmiankę
na ten temat nagłówkiem:
„Tarnów Podgórny”!

przypieczętowane

Czy pieczątka z Myszką Miki
może pomóc w zdobyciu unij-
nej dotacji? Samorządowcy
przyjeżdżający do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu są
zazwyczaj w świetnych hu-
morach, gdy w świetle fleszy
i kamer podpisują umowy 
o wsparcie z UE dla lokalnych
przedsięwzięć. Nie inaczej było
28 września, gdy w salce kon-
ferencyjnej pojawił się bur-
mistrz Pniew Jarosław Prze-
woźny.

–  Zabrał pan ze sobą pie-
czątki? – zapytała go po przy-
witaniu jedna z urzędniczek.

– Oczywiście, kilka sztuk: 
z Myszką Miki, Kaczorem Do-
naldem i Świnką Peppą – wy-
palił roześmiany Jarosław
Przewoźny, a po chwili, gdy zo-

baczył obiektywy aparatów,
dodał: usiądę przy krawędzi
stołu, wtedy można mnie wy-
kadrować ze zdjęcia. 

Ostatecznie burmistrz pod-
pisał umowę o unijną dotację,
przystawił właściwe (nie baj-

kowe) pieczątki i stanął do pa-
miątkowego zdjęcia z Macie-
jem Sytkiem z zarządu woje-
wództwa, posłem Jakubem
Rutnickim oraz skarbnik gmi-
ny Pniewy Elżbietą Banduro-
wicz.

Czy któraś z tych pieczątek była bajkowa?

FO
T.

 P
. R

AT
AJ

C
ZA

K

Kto i dlaczego nie chce wracać do szkoły? Kto jest lepszym, 
a kto gorszym nauczycielem? – zastanawiali się goście gali pod-
sumowującej konkursy o tytuł wielkopolskiej szkoły i nauczyciela
roku. 25 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu zagrał dla nich
zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz. – Mam ogromny sza-
cunek dla tego, co robicie, ale… nie chciałabym już wracać do
szkoły – przywitała pedagogów z gracją wokalistka Varius Manx.
Po kilku piosenkach, wspólnie zaśpiewanych refrenach i na-
wiązaniu kontaktu z publicznością, Kasia Stankiewicz znów bły-
snęła refleksem: – Z okazji tej gali, ale też październikowego
święta edukacji narodowej, chcę złożyć najlepsze życzenia, za-
równo tym lepszym, jak i… gorszym nauczycielom. Mogę tak chy-
ba zażartować, znamy się już przecież pół godziny.
Goście wybuchnęli śmiechem, po czym nagrodzili zespół i wo-
kalistkę owacją na stojąco!FO
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podsłuchane

>>  Bliscy mówią na mnie… Mówią o mnie, że jestem kon-
kretny, skuteczny i sympatyczny.

>>  W samorządzie najbardziej lubię… mówić o problemach 
dotyczących mieszkańców mojego okręgu. 

>> Bycie Wielkopolaninem oznacza… dla mnie wszystko. 
>> Polityka to dla mnie… połowa życia.
>> Gdybym musiał zmienić zawód… nic bym nie zmienił.
>> Gdy skończyłem 18 lat… to poczułem się dorosły. 
>> Na starość… wciąż czuję się młody.
>> Żałuję, że… Niczego nie żałuję.
>> Moim największym atutem jest… doświadczenie.
>> Moja największa słabość to… słodycze.
>>  Nikomu dotąd nie mówiłem, że… Niczego nie ukrywam, 

mówię wszystko otwarcie.
>>  Wierzę, że… jesienią wygram wybory i zostanę posłem 

na Sejm RP.
>> Mam nadzieję na… normalność w naszym kraju.
>> Kocham… niektórych, a przede wszystkim żyć.

>> Romuald Ajchler
>>  ur. 19 stycznia 1949 r., Duszniki  

Wielkopolskie
>> emeryt
>> wybrany z listy SLD-LR, w okręgu nr 2
>> 14.743 głosy

monitorujemy radnych
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>> Romuald Ajchler:

Mówią, że jestem
sympatyczny

www

usłyszane

W lutym wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak, zastępca 
prezydenta Poznania Mariusz 
Wiśniewski oraz zarząd Portu 
Lotniczego Poznań Ławica za-
prosili dziennikarzy na konfe-
rencję prasową podsumowują-
cą wyniki spółki za 2018 rok. 
Spotkanie odbyło się oczywi-
ście na lotnisku przy ulicy Bu-
kowskiej w Poznaniu.

W pewnym momencie na 
pytanie jednego z dziennika-

rzy zaczął odpowiadać wice-
prezes Ławicy Grzegorz By-
kowski. I w oratorskim fer-
worze wypalił: – Ruch na lot-
nisku jest bardzo sezonowy, 
co szczególnie widać w środ-
ku lata, gdy przejeżdża się 
ulicą Bykowską.

– Jeszcze nie, ale… – za-
wiesił głos prezes Mariusz 
Wiatrowski, zanosząc się, 
jak inni uczestnicy spotka-
nia, śmiechem.

Wiceprezes Grzegorz Bykowski w ogniu pytań dziennikarzy.
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Jak wejść do więzienia i wyjść z niego tego samego dnia? 
Wiedzą o tym radne Paulina Stochniałek i Tatiana Soko-
łowska, które na początku lutego pojechały do Wronek. 
„Miałyśmy okazję zobaczyć tam największy w Polsce za-
kład karny, będący jednocześnie perłą architektury (dla 
dociekliwych: to tylko kurtuazyjna wizyta)” – zapewniają 
na swoim profilu FB.
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przechwycone w sieci

podsłuchane
Laboratoria, potańcówki, 
warsztaty, rozmównice, kon-
kursy – to, jak się okazuje, 
część działalności Polskiego 
Teatru Tańca w Poznaniu.

– Co to są potańcówki? – 
dopytywała radna Małgorza-
ta Stryjska podczas lutowych 
obrad Komisji Kultury.

– Czy na tańce trzeba 
przyjść z żoną, czy można… 
samemu? – drążył radny Ma-
rek Sowa.

– Są walentynki, dzień za-
kochanych, będziemy skracać 
dystans w tańcu, bo chodzi 
o bezpośredni kontakt, wy-
mianę energii i zabawę – wy-
jaśniała z uśmiechem Iwona 
Pasińska, dyrektor teatru.

– To brzmi niebezpiecznie, 
nie rozwijajmy tego – wtrącił 
Włodzimierz Mazurkiewicz, 
dyrektor Departamentu Kul-
tury UMWW.

Ostatecznie rzecznik pra-
sowy teatru przesłał nam  
e-maila o treści: „Na razie 
możemy zdradzić, że w for-
mule proponowanej przez nas 
tanecznej zabawy mieszczą 
się momenty improwizacji 
w kontakcie, będącej techni-
ką opartą na wymianie ener-
gii, wykorzystaniu pędu i za-
bawie z grawitacją”.

rozegrane
Tadeusz Tomaszewski, przez 
kilka kadencji poseł, a obec-
nie przewodniczący sejmiko-
wej Komisji Kultury Fizycz-
nej i Turystyki, to od dwóch 
dekad spiritus movens odby-
wających się w Witkowie Re-
gionalnych Zawodów Samo-
rządowców w Tenisie Stoło-
wym. Impreza (od czterech 
lat nazywana też Memoria-
łem im. Krzysztofa Szkud-
larka) organizowana jest 
przez Stowarzyszenie Mło-
dych Wielkopolan w Gnieź-
nie wspólnie z Radą Wiel-
kopolskiego Zrzeszenia LZS 
w Poznaniu, a wspiera ją 
wiele osób i instytucji, w tym 
samorząd województwa.

9 lutego w sportowe szran-
ki z celuloidową piłeczką sta-
nęło 175 uczestników, głów-
nie samorządowców (z 26 
gmin i 13 powiatów), ale 
i parlamentarzyści się poja-
wili…

Dla oczekujących w tym 
miejscu doniesień o sukce-
sach przedstawicieli samo-
rządu województwa w XX od-
słonie witkowskiej imprezy 
nie mamy dobrych wieści… 
W licznych nadesłanych nam 
klasyfikacjach próżno szukać 
na pudle kogoś z sejmiku lub 

z UMWW. Chociaż… w kate-
gorii „wójtów, burmistrzów 
i starostów” drugie miejsce 
zajął poseł Zbigniew Ajchler 
– do niedawna jeszcze radny 
województwa, a wśród pań 
wicemistrzynią została bur-
mistrz Śmigla Małgorzata 
Adamczak – przed laty rów-
nież zasiadająca w naszym 
sejmiku. 

Rozumiemy natomiast, że 
– jako dobremu gospodarzo-
wi imprezy – wygrać po pro-
stu nie wypadało przewodni-
czącemu Tomaszewskiemu…

Dla porządku odnotujmy, 

że w najważniejszych katego-
riach triumfowali: Krzysztof 
Deutsch z zarządu powiatu 
gostyńskiego, gnieźnieński 
radny Stanisław Dolaciński, 
śmigielska radna Danuta 
Strzelczyk.

Co ciekawe, gdy towarzy-
stwo już się rozgrzało rywa-
lizacją przy stołach pingpon-
gowych, to powalczyło jeszcze 
w kilku innych – nazwijmy 
to – dyscyplinach, jak strze-
lanie z karabinka pneuma-
tycznego, rzut lotką do tar-
czy elektronicznej, rzut ringo 
czy też… wyrzucanie kośćmi.

Radny Tadeusz Tomaszewski, (na zdjęciu z prawej, 
w reprezentacyjnym dresie) jako dobry gospodarz, pograł, 
ale nie wygrał.
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