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Dokąd polecimy? Sejmik młodzieży
By pociągi w ramach kolei aglomeracyjnej mo-
gły jeździć jeszcze częściej, konieczne jest wy-
budowanie trzeciego toru między stacjami Po-
znań Wschód i Poznań Główny (na zdjęciu
fragment trasy w pobliżu katedry). Już teraz
bowiem na tym odcinku pojawia się niemal
dwieście pociągów na dobę. Samorządy mia-
sta i województwa oraz kolejarze podpisali
umowę o współfinansowaniu studium wyko-
nalności dla tej inwestycji.

Natomiast już w połowie bieżącego roku roz-
pocznie się duży remont linii z Poznania do
Warszawy. Oznacza to kłopoty dla pasażerów
zarówno w komunikacji dalekobieżnej, jak
i regionalnej. >> strony 2 i 6 FO
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Tylko do końca marca będą latały samoloty li-
nii Ryanair między Poznaniem a Rzymem.
W sezonie letnim irlandzki przewoźnik za-
wiesza to popularne połączenie. Pojawiły się
też i dobre wieści od irlandzkiej linii lotniczej.
Zapowiedziała ona, że od października – po
raz pierwszy w historii – Wielkopolska zyska
bezpośrednie połączenia z Izraelem (do Tel
Awiwu i Eljatu).

Poznański port lotniczy podsumował też
2016 rok. Z jego usług skorzystało w tym cza-
sie ponad 1,7 miliona pasażerów. Jak nas to
sytuuje na tle innych polskich lotnisk? Jakie
kierunki najczęściej wybierali podróżujący
z Poznania? >> strona 3

Ruszył pierwszy etap projektu „Sejmik Mło-
dzieży Województwa Wielkopolskiego”, któ-
rego zwieńczeniem będzie czerwcowa sesja
w Poznaniu. Chodzi o popularyzację wiedzy
o samorządzie terytorialnym, w szczególno-
ści o organie samorządu województwa, jakim
jest sejmik. Informację o rozpoczęciu przed-
sięwzięcia otrzymali wszyscy starostowie
i prezydenci miast z naszego regionu. To oni
mają pomóc w wyłonieniu dwuosobowych ze-
społów ze szkół ponadgimnazjalnych, z któ-
rych wyłoni się 90-osobowy skład młodzie-
żowego sejmiku. Kuratorium oświaty sto-
sowne informacje skierowało też do szkół
w całym regionie. >> strona 6

Uczcić razem
Czy obchody 100. rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopol-
skiego uda się zorganizować
bez politycznych napięć? Taką
nadzieję mają sygnatariusze
porozumienia zawartego 20
stycznia w Urzędzie Marsza-
łkowskim. >> strona 2

Za dobro
Przed rozpoczęciem stycznio-
wej sesji sejmiku prezes za-
rządu firmy Volkswagen Po-
znań Jens Ocksen odebrał
przyznaną mu (jako pierwsze-
mu w historii cudzoziemcowi)
Nagrodę imienia Ryszarda Ka-
puścińskiego. >> strona 4

Jaki szpital?
Radni zapoznali się ze wstęp-
nym projektem Wielkopol-
skiego Centrum Zdrowia
Dziecka w Poznaniu. Jak bę-
dzie wyglądał budowany przez
samorząd województwa i dłu-
go oczekiwany nowy szpital pe-
diatryczny? >> strona 5

Nasze powiaty
Spacer trasą turystyczną zlo-
kalizowaną 600 metrów pod
powierzchnią ziemi w Kopal-
ni Soli „Kłodawa” to niewąt-
pliwa, acz nie jedyna atrakcja
oferowana przez powiat kolski
– kolejny prezentowany w na-
szym cyklu. >> strona 7

Inna strona
samorządu
Jak radni zareagowali na su-
gestię, by żyć w myśl zasady
„żadnego wina, tytoniu i ko-
biet”? Co Paderewski robił
w urzędzie? Która z radnych
chciałaby prowadzić pensjo-
nat? Czy oddanie się przez dy-
rektora w ręce swoich pod-
władnych może mu wyjść na
zdrowie? >> strona 16

Nowe tory

Reforma samorządowa
przeprowadzona po 1989
roku wyszła nam chyba

najlepiej ze wszystkich – za-
uważa Wiesław Szczepański,
przewodniczący sejmikowego
klubu radnych SLD-UP.
– Istotą samorządu teryto-
rialnego jest jego niezależ-
ność od administracji rządowej
oraz dialog z organami pań-
stwa w celu rozwiązywania
problemów mieszkańców.

I rzeczywiście. Przez ostat-
nich kilkanaście lat, od czasów
wprowadzenia w Polsce re-
formy administracyjnej, ob-
serwowaliśmy u nas zjawi-
sko decentralizacji władzy.
Samorządy terytorialne (gmi-
ny, powiaty, województwa) ra-
czej zyskiwały, niż traciły ko-
lejne zadania i kompetencje.
Od wyborów parlamentarnych
w 2015 r., kiedy władzę w kra-
ju objęło Prawo i Sprawiedli-
wość, sytuacja ta się zmieniła.
Trwa proces odbierania sa-
morządom wojewódzkim kom-
petencji i przekazywania ich
administracji rządowej.

– W ubiegłym roku utraci-
liśmy wojewódzkie ośrodki do-
radztwa rolniczego, w naj-
bliższym czasie prawdopo-
dobnie utracimy kontrolę nad
funduszem ochrony środowi-
ska, rozpoczęły się prace nad
odebraniem nam Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych – wylicza
marszałek Marek Woźniak.
– Te plany budzą nasze obawy.
Dlatego podczas Konwentu
Marszałków RP w Zakopa-
nem, w kontekście 18. roczni-
cy funkcjonowania samorządu
regionalnego w Polsce, przy-
pomnieliśmy, że należy dołożyć
wszelkich starań, aby chronić

prawo wspólnoty regionalnej
do decydowania o kierunkach
własnego rozwoju.

Dlaczego rząd decyduje się
na takie kroki?

– Ministerstwu zależy
zwłaszcza na przejęciu stano-
wisk. Jedną z pierwszych de-
cyzji ministerstwa rolnictwa
(po przejęciu ośrodków do-
radztwa rolniczego) było zwol-

nienie wszystkich dotychcza-
sowych dyrektorów – przypo-
mina wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – Podobnie ma
zresztą wyglądać kolejna „re-
forma”, w WFOŚiGW, doty-
cząca tylko wymiany członków
zarządu i rad nadzorczych.

– Jeżeli dochodzi do prze-
sunięcia kompetencji z admi-
nistracji samorządowej do rzą-

du, to istnieje ku temu ważna
przesłanka. Przykładem tego
są ODR-y. Trudno dziwić się
władzom, że chcą prowadzić
jak najbardziej spójną i efek-
tywną politykę rolną – ripo-
stuje Dariusz Szymczak, prze-
wodniczący klubu radnych
PiS. – Z kolei planowane zmia-
ny w wojewódzkich fundu-
szach ochrony środowiska

mają usprawnić ich funkcjo-
nowanie oraz obniżyć koszty.

Jakich jeszcze argumentów
używają działacze PiS? Przed-
stawiciele rządu podkreślają,
że zależy im na większej sku-
teczności w wydawaniu pu-
blicznych pieniędzy, na prze-
jęciu odpowiedzialności za wy-
dawane przez urzędników de-
cyzje i na przyspieszeniu pro-
cesów gospodarczych w Polsce.

– Nie zgadzam się z poglą-
dem, że występuje takie zja-
wisko, jak doktrynalna, z góry
zamierzona „centralizacja” za-
dań i instytucji publicznych
– dodaje Dariusz Szymczak.
– Pewne zadania się przesu-
wa, ale rząd także współpra-
cuje z samorządami, na przy-
kład przy wprowadzaniu pro-
gramu „Rodzina 500 plus”.

Samorządowców trudno jest
przekonać do tych pomysłów.

– Jestem za większą de-
centralizacją władzy w terenie.
Samorząd wie lepiej, jak wy-
datkować pieniądze i nimi za-
rządzać. Jest bliżej ludzi niż
władza w Warszawie – pod-
kreśla Wiesław Szczepański.

Jednak po zmianach w pro-
gramie rozwoju regionalnej
infrastruktury sportowej (sa-
morządy województw nie będą
już go koordynować) to wła-
śnie w stolicy będą podejmo-
wane decyzje o wsparciu bu-
dowy m.in. sal sportowych.

– Teraz to ministerstwo ma
wiedzieć i podjąć decyzję, gdzie
powstania hala, a gdzie pły-
walnia – tłumaczył radnym
podczas styczniowych obrad
sejmikowej komisji turystyki
Tomasz Wiktor, dyrektor de-
partamentu sportu w UMWW.

Co jeszcze ma się zmienić?
>> strony 8-9

Sam(o)rząd ma władzę
Marszałkowie województw tracą kompetencje na rzecz administracji rządowej.

Trwa proces odbierania samorządom wojewódzkim (urzędom marszałkowskim) kompeten-
cji i przekazywania ich administracji rządowej (reprezentowanej w regionach przez wojewodów).
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Artur Boiñski

na wstêpie

Odwaga
zaufania

Decentralizować czy centralizować?
Jednym z najważniejszych elementów, z których wyborcy
mają prawo rozliczać rządzących, jest zapewnienie
skuteczności funkcjonowania państwa. Chodzi o to, by
odpowiednie struktury były zdolne do zaoferowania
obywatelom bezpieczeństwa (zewnętrznego, wewnętrznego,
ale i socjalnego), sprawnej komunikacji, efektywnej
i dostępnej edukacji oraz służby zdrowia, możliwości rozwoju
gospodarczego i tak dalej. Dobór metod i instrumentów
służących temu, by państwo nie działało tylko teoretycznie,
należy do tych, którzy zdobyli w wyborach większość.
Zasadniczo do wyboru są dwa modele: skupienie jak
największej władzy w centrum i administrowanie możliwie
szerokim zakresem spraw z Warszawy lub też scedowanie
uprawnień i możliwości podejmowania decyzji „w teren”,
zgodnie z zasadą subsydiarności, stanowiącą, że każdy
szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które
nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy
lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa.
Przyznaję, że bliższy jest mi ten drugi sposób zarządzania
państwem. Wymaga jednak od władzy centralnej odwagi
– polegającej na okazaniu zaufania ludziom, nawet jeśli
czasem popełniają błędy. �

Miło nam poinformować,
że magazyn samorządo-
wy „Monitor Wielkopol-
ski” dociera do coraz szer-
szych kręgów czytelników.

Do grona gazet, z którymi
„Monitor” trafia do Wielko-
polan, dołączyła „Panorama
Leszczyńska”. Od tego mie-
siąca nasz miesięcznik znaj-
dą też w „Tygodniku Nowym”
mieszkańcy powiatu złotow-
skiego.

Dzięki temu „Monitor Wiel-
kopolski” ukazuje się już
w nakładzie sięgającym
190.000 egzemplarzy.

Witając nowych czytelników,
cieszymy się, że coraz więcej
Wielkopolan może zapozna-
wać się z informacjami o tym,
czym zajmuje się samorząd
województwa i jak na ich co-
dzienne życie wpływają decy-
zje podejmowane przez regio-
nalne władze. ABO

Jeszcze więcej „Monitora”

Województwo ma nowego
sekretarza, a Urząd Mar-
szałkowski – nowo utwo-
rzone biuro.

Od 16 stycznia, decyzją mar-
szałka, nowym sekretarzem
województwa wielkopolskiego
jest Tomasz Grudziak. Jedno-
cześnie będzie on, jak dotąd,
sprawować funkcję dyrektora
Gabinetu Marszałka. Dotych-
czasowy sekretarz Adam Ha-
bryło pozostaje dyrektorem
Departamentu Organizacyj-
nego i Kadr UMWW.

Z kolei od 1 lutego pracę
w urzędzie rozpoczęła Anna

Jaworska, wcześniej dzienni-
karka Radia Merkury. Wy-
grała ona konkurs na dyrek-
tora nowej komórki w ramach
UMWW – Biura Organizacyj-
nego Obchodów 100. Rocznicy
Wybuchu Powstania Wielko-
polskiego.

Aktualny schemat organi-
zacyjny Urzędu Marszałkow-
skiego, wraz z nazwiskami
i zdjęciami osób stojących na
czele poszczególnych depar-
tamentów i biur, można zna-
leźć na naszej stronie inter-
netowej: www.monitorwielko-
polski.pl. ABO

Urzędowe zmiany

Tomasz Grudziak
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Anna Jaworska

Prokuratorskie zarzuty
działania na szkodę spółki
Szpitale Wielkopolski usły-
szał jej były prezes, a póź-
niej też pierwszy zastępca
prezydenta Poznania Ja-
kub J.

Chodzi o tzw. aferę faktu-
rową, czyli zlecane przez eks-
prezesa wydatki związane
głównie z działalnością pro-
mocyjno-marketingową Szpi-
tali Wielkopolski. To, przypo-
mnijmy, spółka należąca do
samorządu województwa, po-
wołana głównie w celu przy-
gotowania budowy nowego
szpitala pediatrycznego w Po-
znaniu.

Gdy sprawa faktur wyszła
na jaw, nowe władze spółki
zleciły audyt i zgłosiły sprawę
do prokuratury, która teraz
postanowiła postawić wspo-
mniane zarzuty. ABO

Zarzuty
dla prezesa

26 stycznia samorządowcy
i kolejarze podpisali umo-
wę o współfinansowaniu
studium wykonalności dla
budowy trzeciego toru
między stacjami Poznań
Główny i Poznań Wschód.

– Pociągi w Poznaniu mają
jeździć częściej, jak zakłada
koncepcja rozwoju kolei me-
tropolitalnej, ale trzeba za-
inwestować w rozwój infra-
struktury. Odcinek między
stacjami Poznań Wschód
i Poznań Główny jest bardzo
obciążony i aby zwiększyć
tam ruch pociągów, koniecz-
na jest budowa trzeciego toru
oraz mostu nad Wartą i Cy-
biną – wyjaśniał wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak.

– Stawiamy na rozwój
transportu zbiorowego, a dzię-
ki tej inwestycji poprawimy
przepustowość poznańskiego

węzła kolejowego – wtórował
zastępca prezydenta Pozna-
nia Maciej Wudarski.

– W 2016 r. kursowały tędy
średnio 184 pociągi na dobę –
zaznaczył Zbigniew Miliński,
zastępca dyrektora regionu
zachodniego PKP PLK.

Strony umowy (samorządy
Poznania i województwa oraz

PKP PLK) przeznaczą po 500
tys. zł na opłacenie wyko-
nawcy studium wykonalności
i raportu o oddziaływaniu na
środowisko. Dokumentacja
ma być gotowa do 2018 r., by
projekt udało się zrealizować
w ramach obecnej perspek-
tywy finansowej Unii Euro-
pejskiej. RAK

Trzeci tor coraz bliżej

Pociągi pojadą częściej, gdy będzie więcej torów.
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Sąd uznał, że zwalniając
dyrektora szpitala, zarząd
województwa nie musiał
konsultować tego z radą
społeczną placówki. Za-
tem uchylenie tej uchwa-
ły przez wojewodę było
niesłuszne.

Chodzi o odwołanie w maju
ubiegłego roku Jacka Profa-
ski ze stanowiska dyrektora
Specjalistycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej nad Mat-
ką i Dzieckiem w Poznaniu.
Sprawa budziła spore emo-
cje, m.in. podczas sesji sej-
miku dyrektora broniła gru-
pa pracowników szpitala
dziecięcego.

Za odwołanym wstawiali
się też sejmikowi radni Pra-
wa i Sprawiedliwości. Szef
ich klubu Dariusz Szymczak
wystąpił do wojewody o wy-
danie orzeczenia o nieważ-
ności uchwały zarządu woje-
wództwa ze względu na brak
wcześniejszego zasięgnięcia
opinii rady społecznej szpi-
tala. Wojewoda Zbigniew
Hoffmann zgodnie z tą su-
gestią uchylił uchwałę. Za-
rząd województwa, nie zga-
dzając się z tą decyzją, za-
skarżył ją do sądu.

1 lutego Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu
orzekł, że marszałek nie zła-
mał prawa. Powołując się na
„ugruntowane orzecznictwo”
w tym zakresie, wskazano, że
zarząd województwa nie był
zobligowany do konsultowa-
nia swojej decyzji z radą spo-
łeczną.

Natomiast wciąż jeszcze
na rozpatrzenie przez sąd
pracy czeka pozew złożony
przez Jacka Profaskę, który
domaga się od zarządu woje-
wództwa przywrócenia go
na dyrektorskie stanowisko
w placówce przy ul. Krysie-
wicza. ABO

Rację miał
marszałek

Marszałek Marek Woź-
niak i prezes Towa-
rzystwa Pamięci Po-

wstania Wielkopolskiego
1918-1919 Tadeusz Musiał
podpisali 20 stycznia poro-
zumienie o współpracy. Cho-
dzi o przygotowania do przy-
padającej w 2018 roku 100.
rocznicy wybuchu powstania.

Celem porozumienia jest
z jednej strony sformalizo-
wanie trwającej od lat współ-
pracy samorządu wojewódz-
twa i towarzystwa przy orga-
nizacji głównych powstań-
czych obchodów, a z drugiej
– zasygnalizowanie woli roz-
mów z innymi podmiotami
na temat kształtu uroczysto-
ści za niespełna dwa lata.

– Chcielibyśmy już zacząć
pracować nad scenariuszem
obchodów 100. rocznicy oraz
nad wszystkimi wydarzenia-
mi, które będą jej towarzyszyć,
a także wspólnie podjąć roz-
mowy ze stroną rządową, re-
prezentowaną przez pana wo-
jewodę – tłumaczył marszałek.
– Chcemy rozmawiać o tym,
jak sobie wyobrażamy wza-
jemne relacje i o tym, jakie bę-
dziemy sobie stawiali oczeki-
wania, aby 100. rocznica była
maksymalnie pozbawiona na-
pięć politycznych, by była cza-
sem skupienia na pamięci po-
wstania i powstańców.

Chodzi o uniknięcie sytuacji
z grudnia 2016 roku. Przypo-
mnijmy, że przed ostatnimi
obchodami powstańczymi
marszałek Marek Woźniak
ogłosił, że jako ich organizator
rezygnuje z ceremoniału woj-
skowego, bo obecność żołnie-
rzy wiązałaby się z zarządzo-

nym przez MON dodaniem do
mającego czcić powstańców
apelu pamięci kilkunastu na-
zwisk ofiar katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem. Decy-
zję tę skrytykował wojewoda
Zbigniew Hoffmann i zorga-
nizował konkurencyjne wy-
darzenie w Lesznie.

W wydanym oświadczeniu
wojewoda pozytywnie przyjął
najnowszą deklarację mar-

szałka i wyraził wolę współ-
pracy. Zbigniew Hoffmann za-
deklarował też wsparcie ini-
cjatywy zaproszenia na uro-
czystości prezydenta Andrze-
ja Dudy. Zaproponował po-
nadto, by rozmawiać nie tyl-
ko o organizacji obchodów po-
wstańczych (leżących w gestii
marszałka), ale i Narodowego
Święta Niepodległości (to do-
mena wojewody). ABO

Uczcić razem
Czy powstańcze obchody uda się zorganizować
bez politycznych napięć?

Tegoroczne obchody w Poznaniu (na zdjęciu) odbyły się bez
asysty wojskowej, a wojewoda zorganizował konkurencyj-
ną uroczystość w Lesznie.
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W jakich dziedzinach naj-
bardziej może się rozwi-
nąć w najbliższym czasie
współpraca wielkopolsko-
-holenderska?

Rozmawiano o tym podczas
spotkania marszałka Marka
Woźniaka z goszczącym w na-
szym regionie ambasadorem
Holandii Ronaldem van Dar-
telem. Odbyło się ono 20 stycz-
nia w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Należy się spodziewać, że
nadal rozwijane będą przede
wszystkim kontakty gospo-
darcze. Zdaniem Marka Woź-
niaka, szans na pogłębianie
kooperacji należy upatrywać
w dziedzinach, które Wielko-
polska uznała za swoje tzw.
obszary inteligentnych spe-
cjalizacji, np. biosurowce, wnę-
trza przyszłości, logistyka, no-
woczesne technologie me-
dyczne. Według ambasadora
możliwe są też wspólne ini-
cjatywy w obszarze śródlądo-
wych dróg wodnych. ABO

Wizyta
z Holandii

Ambasador Ronald van Dartel
i marszałek Marek Woźniak.
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Współpraca wielkopolsko-
-japońska w ostatnim czasie
dobrze rozwija się na po-
ziomie samorządów lokal-
nych.

Mówili o tym wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski i am-
basador Japonii w Polsce Shi-
geo Matsutomi podczas spo-
tkania, które odbyło się 2 lu-
tego w Urzędzie Marszałkow-
skim. Jako przykład takiej
kooperacji podawano współ-
pracę między Okinoshimą a
Krotoszynem, którego bur-
mistrz Franciszek Marszałek
też wziął udział w spotkaniu
z ambasadorem.

Krzysztof Grabowski przed-
stawił japońskiemu gościowi
potencjał turystyczny regionu,
zwracając szczególną uwagę
na dziedzictwo kulinarne. Pod-
kreślił również walory Poznania
jako miasta targowego. ABO

Z Japonią
lokalnie

Ambasador Shigeo Matsu-
tomi i wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski.
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Spotkanie poświęcone
e-zdrowiu i i wykorzysta-
niu nowoczesnych techno-
logii w medycynie odbyło
się w wielkopolskim przed-
stawicielstwie w Brukseli.

Zostało ono zorganizowane
31 stycznia dla uczestników
6. Szczytu Microsoft na rzecz
Innowacji w Zdrowiu. Uczest-
niczyli w nim m.in. lekarze,
naukowcy zajmujący się pro-
blematyką zdrowia, przedsię-
biorcy oraz przedstawicie-
le stowarzyszeń pacjentów,
a głównym tematem była
transformacja cyfrowa, która
odbywa się w obszarze opieki
zdrowotnej.

Spotkanie w Biurze Infor-
macyjnym Województwa Wiel-
kopolskiego w Brukseli otwo-
rzył członek zarządu woje-
wództwa Leszek Wojtasiak.
Przedstawił gościom m.in. suk-
cesy naszego regionu we wdra-
żaniu nowoczesnych technolo-
gii. Dowodem na to może być
np. fakt, że niedawno Komisja
Europejska przyznała Wiel-
kopolsce nagrodę dla projektu
Wielkopolska Sieć Szerokopa-
smowa (WSS) w konkursie
European Broadband Awards
2016, doceniając wyjątkowy
model finansowania. ABO

W Brukseli
o zdrowiu

Sukces
poznaniaka
Uczeń ze stolicy Wielko-
polski okazał się najlep-
szym młodym polskim tłu-
maczem w tegorocznej
edycji konkursu organi-
zowanego przez Komisję
Europejską.

Ogłoszono nazwiska lau-
reatów dorocznego konkursu
tłumaczeniowego „Juvenes
Translatores”. Zwycięzcą
z Polski okazał się Jędrzej Mi-
chalski z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu.
Był jedyną osobą spośród nie-
malże 250 polskich uczestni-
ków konkursu, która podjęła
się tłumaczenia z języka fran-
cuskiego. I właśnie jego prze-
kład okazał się najlepszy.

Zwycięzcy konkursu, po
jednym z każdego kraju UE,
zostaną zaproszeni do Bruk-
seli, aby 6 kwietnia podczas
specjalnej uroczystości ode-
brać nagrody z rąk komisa-
rza Günthera H. Oettingera,
odpowiedzialnego za budżet
i zasoby ludzkie.

Konkurs „Juvenes Trans-
latores” (łac. młodzi tłuma-
cze) organizowany jest od
2007 r. Jego celem jest pro-
mowanie nauki języków ob-
cych w szkołach oraz przy-
bliżenie młodym ludziom za-
wodu tłumacza. Uczestnicy
mogą wybierać jedną z 552
możliwych kombinacji języ-
kowych, w jakie można ułożyć
24 języki urzędowe Unii Eu-
ropejskiej. ABO

Zmienił się konsul hono-
rowy RFN w Poznaniu,
powołano też instytucję
do wspierania kontaktów
Brandenburgii z naszym
regionem.

Przez najbliższe trzy lata za
działalność Biura Pełnomoc-
nika ds. Partnerstwa Kraju
Związkowego Brandenburgia
na Wielkopolskę odpowiadać
będzie Stowarzyszenie Cen-
trum Edukacji i Spotkań Za-
mek Trebnitz. Z kolei biuro
koordynatora tej współpracy
w naszym regionie mieścić się
będzie w poznańskim Cen-
trum Kultury Zamek. Głów-
ne zadanie tej jednostki to
tworzenie i wspieranie dwu-
stronnych projektów oraz
kontaktów pomiędzy pod-
miotami z Wielkopolski
i Brandenburgii w takich ob-
szarach, jak budowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego,
kultura, edukacja.

9 stycznia w Poznaniu ofi-
cjalnie zainaugurowano dzia-
łalność biura, a w wydarzeniu
wzięli udział przedstawiciele
władz Wielkopolski i Bran-
denburgii.

Reprezentujący nasz region
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak przypomniał długo-
letnią współpracę Wielkopol-
ski i Brandenburgii zwłaszcza
w dziedzinie transportu, edu-
kacji, sportu, kultury i go-
spodarki.

***
Z kolei 31 stycznia odbyła

się uroczystość wprowadze-
nia na urząd nowego konsu-
la honorowego RFN w Po-
znaniu Christopha Gar-
schynskiego. Obecny na uro-
czystości ambasador Niemiec
w Polsce Rolf Nikel podzię-
kował dotychczasowemu kon-
sulowi Marianowi Kareń-
skiemu-Tschurlowi za ponad
piętnaście lat pełnienia tej
funkcji.

Podziękowania kończące-
mu misję konsulowi złożył
też w imieniu samorządu wo-
jewództwa wicemarszałek
Krzysztof Grabowski, pod-
kreślając, że przypadła ona
na czas rozwoju bliskich re-
lacji Wielkopolski z niemiec-
kimi krajami związkowymi
– Brandenburgią, Dolną Sak-
sonią i Hesją. ABO

Nowi od kontaktów
z Niemcami

W dniach 21-29 stycznia
Wielkopolska po raz czwar-
ty prezentowała swoją
ofertę na targach w Düs-
seldorfie.

Wielkopolska Organizacja
Turystyczna przedstawiła
zwiedzającym targi „BOOT
2017” w niemieckim Düssel-
dorfie markowy produkt tu-
rystyczny naszego regionu
– Wielką Pętlę Wielkopolski.

To unikatowy szlak wodny,
tworzony przez dwie rzeki:
Wartę i Noteć oraz Kanał Śle-
siński, czyli razem 690 km

wodnej przygody. Zagraniczni
turyści, którzy coraz częściej
przypływają na polskie wody,
docenią np. ostatnie inwesty-
cje na trasie (nowe i funkcjo-
nalne mariny, przystanie wod-
ne), a także zabytkowe obiek-
ty, bo do pokonania jest m.in.
28 śluz.

Dla odwiedzających targi
wodniaków przygotowano pro-
fesjonalne wydawnictwa w ję-
zyku niemieckim, opisujące
też ciekawe zabytki kulturo-
we, szlaki rowerowe, stadni-
ny koni, itp. RAK

Znów promowali pętlę

Stoisko promujące Wielką Pętlę Wielkopolski na targach
w Düsseldorfie.
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Tylko do końca marca
będą latały samoloty li-
nii Ryanair między Po-

znaniem a Rzymem. W sezo-
nie letnim irlandzki prze-
woźnik zawiesza to popularne
połączenie. Być może wróci
ono od października, zwłasz-
cza jeżeli przewoźnik zdecy-
dowałby wreszcie o umiejsco-
wieniu w Poznaniu bazy dla
swojego samolotu.

Pojawiły się też i dobre
wieści od irlandzkiej linii lot-
niczej. Zapowiedziała ona, że
od października – po raz
pierwszy w historii – Wielko-
polska zyska bezpośrednie
połączenia z Izraelem. Sa-
moloty Ryanaira mają latać
po dwa razy w tygodniu do
Tel Awiwu i do Eljatu nad
Morzem Czerwonym.

Zwiększają się też możli-
wości dla tych, którzy podró-
żują za granicę z przesiadką
w Warszawie. LOT postanowił
od letniego rozkładu zwięk-
szyć liczbę rejsów między Po-
znaniem a stolicą o pięć ty-
godniowo. To efekt m.in. tego,
że na tej trasie narodowy
przewoźnik zanotował w 2016
roku niemal 30-procentowy
wzrost liczby pasażerów.

Ławica podsumowała też
wyniki za cały ubiegły rok.
Z poznańskiego lotniska
w ciągu dwunastu miesięcy
skorzystało ponad 1,7 milio-
na pasażerów. To wzrost o 14

procent, trzeba jednak pa-
miętać, że rok wcześniej przez
kilka tygodni samoloty w ogó-
le nie latały z Poznania ze
względu na remont pasa star-
towego. Poza dwoma war-
szawskimi lotniskami więcej
pasażerów od Ławicy obsłu-
gują też Kraków, Gdańsk,
Katowice i Wrocław.

W 2016 roku z Poznania
można było (licząc połączenia
regularne i czarterowe) pole-

cieć do rekordowych aż 60
miejsc na świecie. Które
z nich cieszyły się największą
popularnością?

Najczęściej z Poznania la-
taliśmy do i z Londynu – su-
mując lotniska Luton i Stan-
sted to niemal 300 tysięcy pa-
sażerów! Ponadstutysięczne
obłożenie zanotowały kolejne
na liście Warszawa i Mona-
chium. Spory ruch panował
też na trasach do Frankfurtu

(ponad 80 tysięcy), Donca-
ster i Dublina (po ponad 70
tysięcy), Barcelony i Liver-
poolu (po ponad 40 tysięcy).

Wydarzenia na świecie,
w tym związane z zagroże-
niem terrorystycznym, wy-
raźnie wpłynęły na strukturę
ruchu czarterowego. Turyści
na wakacje najczęściej latali
z Poznania do Burgas, Hera-
klionu, na Fuertaventurę,
Rodos i Zakynthos. ABO

Dokąd (nie) polecimy?
Podsumowanie roku i zmiany na poznańskiej Ławicy.

Ryanair przestaje latać z Poznania do Rzymu, ale zapowiada połączenia do Izraela.
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Jan Grzesiek (PSL) interpelował przeciwko
wprowadzaniu w planie gospodarki odpadami
nowej regionalnej instalacji ich przetwarzania
w miejscowości Pławce, a także przeciwko nie-
rozszerzeniu w tym dokumencie regionu VI
o gminy Koźmin Wielkopolski i Rozdrażew.

Julian Jokś (PSL) w swoim wystąpieniu za-
prezentował stanowisko przeciwne do przed-
mówcy, sprzeciwiając się ewentualnemu po-
szerzeniu regionu VI w planie gospodarki od-
padami o kolejne gminy, dotąd zapisane w in-
nych regionach.

Marek Sowa (PiS) nawiązał do spotkania no-
worocznego wielkopolskich samorządowców,
krytykując wygłoszone wówczas przemówie-
nie marszałka, między innymi w kontekście
podawanych danych dotyczących wzrostu
PKB w regionie i w kraju.

Zbigniew Czerwiński (PiS) poruszył kwe-
stię umów związanych z dostępem do danych
medycznych zawieranych między szpitalami
a poznańską stacją pogotowia ratunkowego.
Pytał też o podwyżki dla kadry dyrektorskiej
w UMWW.

Dariusz Szymczak (PiS) interpelował
w sprawie wydatków na obchody setnej rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i za-
kresu działania powołanego dla ich organizacji
biura w UMWW. Poruszył też kwestie zwią-
zane z: osobami, które powinny odpowiadać na
interpelacje radnych, przekształceniami wła-

snościowymi w spółce OPEN, pismem „dyscyplinującym” wy-
stosowanym do członków rad społecznych szpitali.

Mirosława Kaźmierczak (PSL) nawiązała do
nowo tworzonego regionalnego planu gospodarki
odpadami, opowiadając się za pozostawieniem
w tym dokumencie dodatkowej instalacji do ich
przetwarzania w miejscowości Pławce.

Czesław Cieślak (PSL) zwrócił się do za-
rządu województwa o pomoc rolnikom ze
wschodniej Wielkopolski, borykającym się
z problemami hydrologicznymi wywołanymi
przez działalność odkrywek węgla brunatne-
go w tej okolicy.

Waldemar Witkowski (SLD-UP) przypo-
mniał o postulowanej przez niego potrzebie przy-
jęcia uchwały antysmogowej, pytając, czy zarząd
województwa podjął konkretne działania zmie-
rzające do uchwalenia takiego dokumentu.

Sławomir Hinc (PiS) interpelował w spra-
wie postępu prac nad projektem „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, ponowił pytanie
o termin wdrożenia elektronicznego systemu
głosowania w sejmiku oraz skrytykował pismo
wystosowane do członków rad społecznych
szpitali.

Zofia Itman (PiS), nawiązując do wspo-
mnianego przez przedmówcę pisma, wniosła
o wykaz obecności na posiedzeniach rady
społecznej szpitala w Koninie. Radna podniosła
też kwestię problemów z przestrzeganiem
precedencji podczas oficjalnych spotkań. ABO

Sejmikowe pytania

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

Powstanie czytelni i dodatkowej
sali wystawowej, powiększenie
magazynu, ulokowanie wejścia
do budynku od ul. Prusa – to
część planów inwestycyjnych Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu. O konieczności moderni-
zacji budynku mówiły 18 stycznia,
podczas wyjazdowego posiedze-
nia sejmikowej Komisji Kultury,
dyrektor placówki Lena Bednar-
ska i jej zastępca Iwona Smarsz.
Radni zapoznali się też ze szcze-
gółowym sprawozdaniem z ubie-
głorocznej działalności woje-
wódzkiej biblioteki. RAK FO
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Komisja podgląda, jak funkcjonuje wojewódzka biblioteka

Spółka dla firm
Sejmik zgodził się, by wo-
jewództwo objęło udziały
w spółce Wielkopolski
Fundusz Rozwoju, która
ma wesprzeć działalnoś
naszych przedsiębiorców.

30 stycznia radni przyjęli
uchwałę sejmiku w sprawie
wyrażenia zgody na przystą-
pienie przez województwo
wielkopolskie do spółki Wiel-
kopolski Fundusz Rozwoju.
Wcześniej, w połowie stycznia,
dyskutowały o tym pomyśle
sejmikowe komisje: Strategii
Rozwoju Regionalnego i Współ-
pracy Międzynarodowej, Go-
spodarki oraz Budżetowa.

Prezes zarządu spółki Łu-
kasz Walczyna wyjaśniał

wtedy radnym, że utworze-
nie funduszu w październiku
2016 r. było konieczne ze
względu na chęć ponownego
wykorzystania pieniędzy do-
stępnych w ramach instru-
mentów finansowych JERE-
MIE i JESSICA. W po-
przedniej perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej
używano ich podczas wdra-
żania programu regionalne-
go.

Wielkopolski Fundusz Roz-
woju ma wspierać regionalny
biznes: likwidując m.in. ba-
riery w dostępie firm do ka-
pitału, ułatwiając eksport
i promując potencjał naszych
przedsiębiorców. RAK

Partnerzy z Ukrainy
Sejmik przyjął projekt li-
stu intencyjnego o współ-
pracy Wielkopolski z ob-
wodem czernihowskim na
Ukrainie.

Kontakty między wojewódz-
twem wielkopolskim i obwo-
dem czernihowskim zainicjo-
wali w 2004 roku zaintereso-
wani współpracą przedsiębior-
cy polscy i ukraińscy. W latach
2004-2015 utrzymywano głów-
nie kontakty biznesowe i edu-
kacyjne (np. między Politech-
niką Poznańską a Państwo-
wym Instytutem Ekonomii
i Zarządzania w Czernihowie).

Relacje zintensyfikowały się
w 2016 roku, gdy przedstawi-
ciele samorządu wojewódz-

twa oraz środowisk bizneso-
wych spotkali się kilkukrotnie
z Ukraińcami, zarówno w Pol-
sce, jak i w obwodzie czerni-
howskim.

List intencyjny zakłada dal-
sze pogłębienie tej współpra-
cy, m.in. w zakresie wdrażania
programów Unii Europejskiej,
inicjowania programów sty-
pendialnych i organizacji sta-
ży studenckich, wymiany do-
brych praktyk w zakresie go-
spodarki, transportu publicz-
nego, ochrony zdrowia, edu-
kacji, turystyki.

List intencyjny jest projek-
tem, który wymaga zgody
ministra spraw zagranicz-
nych. RAK

Styczniową sesję sejmi-
ku poprzedziło wręcze-
nie przez marszałka

Marka Woźniaka Nagrody
imienia Ryszarda Kapuściń-
skiego Jensowi Ocksenowi,
prezesowi zarządu firmy
Volkswagen Poznań.

Jak przypomniała prze-
wodnicząca sejmiku Zofia
Szalczyk, to wielkopolskie wy-
różnienie ustanowiono z in-
spiracji jego patrona. Jest ono
przyznawane przez kapitułę
osobom urzeczywistniającym
w swoim działaniu najważ-
niejsze dla Wielkopolan war-
tości i czyniącym dobro.

Szef Volkswagena jest
pierwszym cudzoziemcem, do
którego trafiła nagroda. Jak
podkreślano w uzasadnieniu,
jego wieloletnia działalność
w stolicy Wielkopolski to nie
tylko świetna praca zawodo-
wa (skutkująca m.in. wybu-
dowaniem przez VW nowej fa-
bryki pod Wrześnią), ale też
liczne inicjatywy społeczne,
akcje charytatywne, budowa-
nie nowoczesnego modelu re-
lacji z załogą.

– Dobro jest tą wartością,
która powinna dominować
w relacjach międzyludzkich,
bo wtedy świat staje się zde-
cydowanie lepszy – mówił,

gratulując laureatowi, mar-
szałek Marek Woźniak.

– Liczne doświadczenia ży-
ciowe, które mnie ukształto-
wały, nauczyły mnie, że każ-

dy z nas jest indywidualno-
ścią i każdy zasługuje na
szacunek – podkreślił, dzię-
kując za wyróżnienie, Jens
Ocksen. ABO

Nagroda za dobro
Na sejmikowym forum prezes poznańskiego Volkswagena odebrał
przyznane mu wyróżnienie.

Wręczenie nagrody odbyło się w sali sesyjnej sejmiku.
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– w odpowiedzi na interpelację Zofii Szalczyk w sprawie drogi nr 305 od
granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa poinformował, że
nie można wprowadzić wnioskowanych zmian w dokumentacji projektowej
z uwagi na rozpoczętą realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj”. Zapewnił, że w planach jest zabezpieczenie na przyszłość miejsca

w pasie drogowym na ewentualny chodnik lub ścieżkę rowerową.
– odpowiadając Zofii Itman, wskazał, że inwestycja polegająca na budowie rurociągu tło-
czącego wodę z odkrywki węgla brunatnego do Jeziora Wilczyńskiego jest na ostatnim
etapie przygotowania, tj. aplikowania o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy o dofi-
nansowanie zostanie wyłoniony w przetargu wykonawca robót budowlanych. Uzyskane
są już wszystkie wymagane dla tej inwestycji decyzje administracyjne. 
– przekazał Julianowi Joksiowi, że: od rozkładu jazdy w 2018 r. operator zobowiązał się
realizować przewozy kolejowe na linii Poznań-Krotoszyn nowym lub zmodernizowanym
taborem; jeżeli województwo dolnośląskie wznowi ruch pociągów na odcinku Wrocław-
-Krotoszyn, to województwo wielkopolskie sfinansuje odcinek od granicy; infrastruktu-
rą kolejową zarządza spółka PKP PLK i to z nią władze Krotoszyna powinny rozpocząć
rozmowy w sprawie budowy przystanku Durzyn.
– w związku z interpelacją Mirosławy Rutkowskiej-Krupki poinformował, że po likwida-
cji przez PKP linii Gołańcz-Chodzież stronami w sprawie likwidacji pozostałych po niej
przejazdów są właściwe gminy oraz Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przekazał
też, że w obecnym rozkładzie jazdy są połączenia kolejowe na trasach Poznań-Piła-
-Kołobrzeg/Koszalin, Piła-Bydgoszcz, Piła-Wałcz-Szczecin, Piła-Chojnice, a ich liczba jest
na poziomie z lat ubiegłych.

SSeekkrreettaarrzz  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  TToommaasszz  GGrruuddzziiaakk
– odpowiadając z upoważnienia marszałka Dariuszowi Szymczakowi,
wskazał formę zatrudnienia i zakres obowiązków Agnieszki Gulczyńskiej jako
doradcy marszałka oraz poinformował, że jej opinii, wyrażanych na łamach
„Gazety Wyborczej”, nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska urzę-
du czy zarządu województwa.

– przekazał Sławomirowi Hincowi, że w trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy nale-
ży wcześniej zgłaszać zamiar przebywania radnych sejmiku w budynku UMWW po go-
dzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy. Poinformował też, że wraz z budową no-
wej siedziby UMWW został przekazany do użytkowania system konferencyjny z elek-
tronicznym modułem głosowania firmy Bosch. Jego włączenie może nastąpić na dowolnej
sesji sejmiku po decyzji osób sprawujących nadzór nad przygotowaniem sesji. Jednak
jest to system konferencyjny, a obecnie przeprowadzana jest analiza rynku w zakresie
zakupu profesjonalnego systemu do zarządzania obradami sejmiku w sali sesyjnej.
– podobnie informacje o systemie do głosowania przekazał Stefanowi Mikołajczakowi,
dodatkowo informując radnego, że przygotowany projekt techniczny i finansowy adap-
tacji sali posiedzeń nr 2 na potrzeby prac sejmiku nie uzyskał akceptacji.
– udostępnił Markowi Sowie zestawienia prasy prenumerowanej przez Urząd Marszał-
kowski i podległe spółki, jak również zestawienie kosztów reklam, informacji i ogłoszeń
publikowanych w dziennikach i czasopismach.

DDyyrreekkttoorr  DDeeppaarrttaammeennttuu  OOrrggaanniizzaaccyyjjnneeggoo  ii  KKaaddrr  UUMMWWWW  AAddaamm  HHaabbrryyłłoo
– wyjaśnił Dariuszowi Szymczakowi, iż UMWW przestrzega zapisów kodeksu
pracy i realizuje zalecenia RIO, a obecnie tylko jeden pracownik zatrud-
niony na stanowisku urzędniczym pełni obowiązki na stanowisku kierow-
niczym na okres trzech miesięcy. UMWW nie zleca pracownikom w formie
umów cywilnoprawnych realizacji zadań mieszczących się w zakresie ich

obowiązków służbowych.

DDyyrreekkttoorr  DDeeppaarrttaammeennttuu  PPoolliittyykkii  RReeggiioonnaallnneejj  UUMMWWWW  GGrrzzeeggoorrzz  PPoottrrzzeebboowwsskkii
– odpowiadając w imieniu marszałka Annie Majdzie poinformował, że sy-
tuacja w powiecie tureckim, związana z wygasającą eksploatacją węgla bru-
natnego, jest tematem rozważań samorządu województwa, czego wyrazem
jest m.in. uwzględnienie tych kwestii w strategii rozwoju i w planie zago-
spodarowania przestrzennego regionu. Dla tego obszaru stosowane są pre-

ferencje punktowe dla wybranych projektów WRPO 2014+. Obszar powiatów konińskiego,
kolskiego i tureckiego został zgłoszony do pilotażu w ramach nowego narzędzia – Zin-
tegrowanych Programów Rozwoju.
– udzielił Mirosławowi Kruszyńskiemu najważniejszych informacji dotyczących Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych. Poinformował o przeprowadzonych dotychczas 
w formule ZIT 18 naborach wniosków w trybie konkursowym oraz o planowanych naborach
na 2017 r. Do dofinansowania (łącznie na 103,4 mln zł) w trybie konkursowym wybra-
no dotąd 18 projektów złożonych w ramach ZIT.

DDyyrreekkttoorr  DDeeppaarrttaammeennttuu  KKuullttuurryy  UUMMWWWW  WWłłooddzziimmiieerrzz  MMaazzuurrkkiieewwiicczz  
– odpowiadając w imieniu marszałka na interpelację Mirosławy Kaźmier-
czak w sprawie Rezerwatu Archeologicznego Grodu Wczesnopiastowskie-
go w Gieczu, podkreślił, że placówka ta jest jednym z czterech oddziałów
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, których potrzeby merytoryczne 
i promocyjne trudno w pełni zaspokoić. Podkreślił przy tym wzrost frekwencji,

poziom badań naukowych, krystalizowanie się oryginalnego wizerunku przez działalność
edukacyjną, akceptację przez społeczność lokalną, wpisanie na listę obiektów gwa-
rantowanych Szlaku Piastowskiego, tegoroczny wzrost wydatków na działalność mery-
toryczną placówki w Gieczu.                                                                                ABO

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

Radni przegłosowali 30 stycznia uchwa-
łę w sprawie przekazania samorządowi
Leszna 1,4 mln zł dotacji z budżetu wo-
jewództwa na działalność Teatru Miej-
skiego. 

Decyzja Sejmiku Wojewódzwa Wielkopol-
skiego jest konsekwencją umowy zawartej 
w 2016 roku. Wówczas, po długich negocja-
cjach, władze samorządu regionu i miasta
Leszna porozumiały się, by działalność prze-
jętej przez leszczyński samorząd instytucji kul-
tury była corocznie dofinansowana z budżetu
województwa kwotą 1,4 miliona złotych. 

Umowa zakłada, że podobnej wielkości dotacja
będzie przekazywana między samorządami
przez 10 kolejnych lat, od 2016 do 2025 roku.

Jednocześnie podległa wcześniej woje-
wódzkiemu samorządowi instytucja, położo-
na przy ul. Gabriela Narutowicza, zmieniła
nazwę. 1 kwietnia 2016 roku Centrum Kul-
tury i Sztuki w Lesznie zastąpił Teatr Miej-
ski.                                                         RAK

Pieniądze na teatr
Poprawka zgłaszana do budżetu przez
klub PiS poruszyła pracowników Te-
atru Wielkiego.

Wśród szeregu poprawek prezentowanych
przez radnego Zbigniewa Czerwińskiego pod-
czas listopadowych i grudniowych prac sejmiku
nad budżetem na 2017 rok był też postulat
ograniczenia samorządowych wydatków na po-
znańską operę. O ile jednak w przypadku po-
prawki dotyczącej Urzędu Marszałkowskiego
była mowa wprost o ścięciu wydatków na wy-
nagrodzenia, o tyle (inaczej niż zrozumiała to
część pracowników gmachu pod Pegazem) tu
radny postulował po prostu ograniczenie wy-
sokości dotacji podmiotowej dla teatru.

Jak tłumaczy Zbigniew Czerwiński, chodzi-
ło mu o zachowanie proporcjonalnie podobnego
poziomu dotacji dla różnych instytucji kultury.

Poprawka została odrzucona przez koalicję
rządzącą. Gdyby przeszła, to do dyrektora pla-
cówki należałoby rozwiązanie problemu, na
czym zaoszczędzić.                                ABO

Nie chciał zabrać

Pracownicy Zakładu Gospodarki Odpadami w podjarocińskich Witaszyczkach protesto-
wali w dniu styczniowej sesji sejmiku przed siedzibą samorządu województwa. Sprzeci-
wiają się, by obok ich zakładu także drugi, w miejscowości Pławce, został uznany za re-
gionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Chodzi o tzw. region VI w wo-
jewódzkim planie gospodarki odpadami 2016-2022, który wkrótce ma zostać uchwalo-
ny przez sejmik. Sprawa podzieliła radnych, którzy podjęli ją m.in. podczas zgłaszanych
interpelacji (czytaj na stronie 4). Sam dokument będzie przyjęty po zakończeniu trwają-
cych uzgodnień z ministrem środowiska.                                                                     ABO
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Dla kogo odpady w wojewódzkim planie?

Samorząd województwa poprzez spółkę
Szpitale Wielkopolski buduje w sąsiedz-
twie szpitala przy ul. Lutyckiej w Pozna-

niu nową placówkę pediatryczną (w dotych-
czasowej, przy ul. Krysiewicza, jest zbyt ciasno). 

– To największy nowo budowany szpital pe-
diatryczny w Polsce, a także w centralnej Eu-
ropie – podkreślał podczas styczniowych obrad
sejmikowej komisji zdrowia Maciej Matłok z fir-
my Industria Projekt, a obrazując radnym ska-
lę inwestycji, dodał: – To trzydzieści tysięcy me-
trów kwadratowych powierzchni użytkowej, po-
nad dwa tysiące pomieszczeń i 350 łóżek.

Co zaplanowano? Projektanci wiele uwagi po-
święcili temu, by leczenie odbywało się w kom-
fortowych warunkach i przyjaznej dla naj-
młodszych atmosferze. Stąd podział na specjalne
strefy, np. leśną, górską czy morską i odpo-
wiadające im kolory wnętrz. Ponadto, zgodnie
z zaleceniami urzędników, wszystkie sale dla
małych pacjentów będą w szpitalu jednoosobo-
we (z miejscem dla opiekuna i własną łazienką).
Na każdym piętrze zaprojektowano też pokoje,
w których dzieci będą się wspólnie uczyć i bawić.

Leszek Wojtasiak z zarządu województwa za-
pewniał, że placówka będzie nowoczesna, ale ra-
cjonalna w kosztach utrzymania. Dlatego po-

stawiono na rozwiązania ekologiczne, np. wy-
korzystywanie wody deszczowej.

Jaki będzie rozkład pomieszczeń? W pod-
ziemnej kondygnacji znajdzie się zaplecze tech-
niczne, m.in. magazyny, szatnie, archiwum,
kuchnia, apteka i laboratoria. Na poziomie 0 za-
planowano izbę przyjęć, szpitalny oddział ra-
tunkowy i zakład diagnostyki obrazowej. Na
pierwszym piętrze zlokalizowano poradnie spe-
cjalistyczne i oddział chirurgiczny, a na drugim:
blok operacyjny, intensywną terapię, zakłady
elektrodiagnostyki i endoskopii, a także zaplecze
dydaktyczne i oddział laryngologiczny. 

Na wyższych kondygnacjach znajdą się od-
działy rehabilitacji, ortopedii i oddziały dziecięce.
Z kolei na ostatnim piętrze umiejscowiono ad-
ministrację, bibliotekę, kaplicę.

– To projekt elastyczny, który będzie można
zmienić, przenosząc niektóre oddziały i dosto-
sowując sale do aktualnych potrzeb – wyjaśniał
Maciej Matłok. – Współpracujemy z pracowni-
kami szpitala dziecięcego, by jak najlepiej po-
znać oczekiwania personelu.

Harmonogram zakłada, że w październiku
zapadnie decyzja o pozwoleniu na budowę, a do
stycznia 2018 r. powstanie projekt wykonaw-
czy.                                                          RAK

Jaki będzie szpital?
Radni zapoznali się ze wstępnym projektem
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
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Polecamy
Martwa natura

Do 31 marca w Muzeum Okrę-
gowym Ziemi Kaliskiej można
obejrzeć wystawę pt. „Mar-
twa natura jak żywa”. Inspira-
cją ekspozycji były arcydzieła
barokowych martwych natur 
– zarówno holenderskich, jak 
i hiszpańskich. W Kaliszu za-
prezentowano fragment inte-
resujących zbiorów Muzeum
Ziemi Kłodzkiej, a zwłaszcza
pięknej kolekcji konwisarstwa
i szkła. Wśród eksponatów są
np. cynowe naczynia z XVIII w.,
wyroby ceramiczne z począt-
ków XX w. czy też współczesne
szkło z hut działających na
ziemi kłodzkiej.

Wokół poety

Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu wydała
tom „Rzeczy do nazwania. Wo-
kół Kornhausera” pod redakcją
Adriana Glenia i Jakuba Korn-
hausera. Początkowo książka
miała skromny zamysł: zapro-
szeni autorzy mieli napisać 
o swoim ulubionym wierszu
krakowskiego poety. Osta-
tecznie zebrano blisko 100 re-
fleksji, osobistych wspomnień,
skojarzeń i odniesień do naj-
bardziej znaczących lub ulu-
bionych wierszy Kornhausera. 

Wanda w Gnieźnie

18 lutego widzowie Teatru
Fredry w Gnieźnie będą mieli
niecodzienną okazję, by zo-
baczyć na scenie spektakl
oparty na biografii Wandy Wa-
silewskiej, polskiej i sowieckiej
działaczki komunistycznej.
Zrealizowany w krakowskiej
PWST monodram próbuje
zmierzyć się z narosłymi wokół
bohaterki stereotypami i le-
gendami, przedstawiającymi ją
jako kochankę Stalina, zdraj-
czynię ojczyzny, wojenną ko-
laborantkę czy współpracow-
niczkę Chruszczowa.     RAK

Pasażerowie kolei, podró-
żujący linią E-20 między
Poznaniem i Warszawą,
muszą uzbroić się w cier-
pliwość. Jej remont spo-
woduje spore utrudnienia.

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., narodowy zarządca sieci
torów, rozpocznie w połowie
2017 r. modernizację trasy 
E-20 ze Swarzędza do Socha-
czewa, na jej wielkopolskim
odcinku. Co zaplanowali kole-
jarze? Projekt, obejmujący kil-
ka etapów, zakłada m.in. prze-
budowę: 365 km torów, 271
rozjazdów, 134 obiektów inży-
nierskich, 18 peronów, 653
km sieci trakcyjnej oraz urzą-
dzeń sterowania ruchem.

Szeroki zakres prac będzie
finansowany z unijnego in-
strumentu „Łącząc Europę”.
Polska pozyskała na ten cel 2,6
mld zł, ale pieniądze muszą
być wykorzystane do 2020 r.
Dlatego PKP PLK podjęły de-
cyzję o dwutorowych za-
mknięciach wspomnianej linii
kolejowej, co wiąże się ze spo-
rymi utrudnieniami dla pasa-
żerów.

– Zamknięcie dwóch torów
pozwoli na szybsze wyremon-
towanie tej trasy – wyjaśnia
Zbigniew Wolny, rzecznik PKP
PLK w Poznaniu.

Całkowite wyłączenie z ru-
chu pociągów dotyczy niektó-
rych odcinków linii. Na trasie
Podstolice – Konin zabraknie
ich przez ponad rok, od czerw-
ca 2017 r. do lipca 2018 r. Od-
cinek Zamków – Konin będzie
zamknięty od lipca 2018 r. do
czerwca 2019 r., a fragment
Kutno – Konin będzie remon-
towany od września do paź-
dziernika 2018 r. Ponadto na
wybranych odcinkach linii ko-
lejowej E-20 ruch pociągów
będzie odbywał się wyłącznie
po jednym torze.

Choć zapewnienie komuni-
kacji zastępczej na czas re-
montu nie jest zadaniem sa-
morządu województwa, urzęd-
nicy włączyli się w rozmowy
między zarządcą torów i prze-
woźnikami kolejowymi, by do-
legliwości dla mieszkańców
były jak najmniejsze.

– To jeden z najważniej-
szych (o znaczeniu między-
narodowym) szlaków kolejo-
wych w województwie. Trans-
port regionalny na tej linii
wykonują Koleje Wielkopol-
skie. Spółka uruchamia 23

pary pociągów na dobę, prze-
wożąc w tym czasie ponad 
7 tys. pasażerów – podkreślił
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak, który 13 stycznia
spotkał się z dziennikarzami
w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego. – Będziemy orga-
nizowali autobusową komu-
nikację zastępczą, która
umożliwi mieszkańcom Wiel-
kopolski dojazd do pracy czy
szkoły. 

Pociągi dalekobieżne pojadą
objazdami, co wydłuży czas po-
dróży o około 40 minut, 

a jeszcze inaczej zostanie roz-
wiązana sprawa połączeń re-
gionalnych. O szczegółach tego
przedsięwzięcia opowiedział
Marek Nitkowski, członek za-
rządu spółki Koleje Wielko-
polskie.

Przygotowano kilka kon-
cepcji połączeń autobusowych:
autokary z Konina, Słupcy
czy Strzałkowa pojadą auto-
stradą A2 bezpośrednio do Po-
znania, bez przystanków, ale
inne połączenia autobusowe
(przy wykorzystaniu drogi kra-
jowej nr 92 i dróg gminnych)
zakładają postój przy kilku-
nastu przystankach. Łącznie
zaplanowano około 90 kur-
sów autobusów za pociąg
dziennie, a przejazdy będą od-
bywały się na podstawie bile-
tu kolejowego.

Koleje Wielkopolskie opra-
cowały też projekt rozkładu
jazdy pociągów na jednotoro-
wym odcinku Swarzędz 
– Września, gdzie z dotych-
czasowych 23 par pociągów
uruchamianych dobowo pozo-
stanie 17 par. Całość tych prac
uzupełnia koncepcja koordy-
nacji ruchu pociągów z połą-
czeniami autobusowymi oraz
możliwość nabywania biletów
na stacjach kolejowych i w au-
tobusach.                        RAK

Jak dojechać do Konina i Warszawy?

Pasażerów kolei podróżujących między Poznaniem a Warszawą czekają spore utrudnienia.
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Ruszył pierwszy etap
projektu „Sejmik Mło-
dzieży Województwa

Wielkopolskiego”, którego
zwieńczeniem będzie czerw-
cowa sesja w Poznaniu.

Zainicjowany przez prze-
wodniczącą sejmiku woje-
wództwa Zofię Szalczyk pro-
jekt odbywa się pod hasłem
przewodnim „Marzenia mło-
dzieży o Wielkopolsce 2020+”.

– Chodzi nam o populary-
zację wśród mieszkańców re-
gionu, zwłaszcza wśród mło-
dzieży, wiedzy o samorzą-
dzie terytorialnym, w szcze-
gólności o organie samorzą-
du województwa, jakim jest
sejmik – wyjaśnia Zofia Szal-
czyk.

Sesja młodzieżowego sej-
miku (którą poprzedzi spe-
cjalne seminarium dla jej
uczestników) odbędzie się na
początku czerwca. Młodzi
Wielkopolanie będą mieli oka-
zję do zaprezentowania po-
glądów na temat aktualnej
sytuacji regionu w kontekście
potrzeb i oczekiwań ich po-
kolenia oraz sformułują swo-
je postulaty dotyczące kie-
runków rozwoju wojewódz-
twa w kolejnych latach.

Na razie informację o roz-
poczęciu projektu otrzymali
wszyscy wielkopolscy staro-
stowie i prezydenci miast. To
oni mają pomóc w wyłonieniu
dwuosobowych zespołów ze
szkół ponadgimnazjalnych,

z których wyłoni się 90-oso-
bowy skład Sejmiku Mło-
dzieży Województwa Wiel-
kopolskiego. Kuratorium
oświaty stosowne informacje
skierowało też do szkół w ca-
łym regionie.

30 stycznia z założeniami
projektu zapoznali się pod-
czas sesji sejmiku „dorośli”
radni województwa. Jak
przekazała wówczas Zofia
Szalczyk, podobne inicjatywy
z powodzeniem funkcjonują

już w kilku innych woje-
wództwach. Od lat zbiera
się też Sejm dzieci i mło-
dzieży, najmłodsi obywatele
mają również spotkania swo-
ich rad w niektórych mia-
stach.                            ABO

Będzie młodzieżowy sejmik
90 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wszystkich powiatów naszego
województwa przyjedzie w czerwcu do Poznania na obrady.

Sala sesyjna w siedzibie samorządu województwa w czerwcu zapełni się 90 delegatami młodzieżowego sejmiku z wszystkich
wielkopolskich powiatów.
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Lekcja z historii:
Utworzenie odrębnego po-
wiatu kolskiego w guberni
kaliskiej należy wiązać z uka-
zem carskim z 31 grudnia
1866 r. Początkowo tworzy-
ło go dziewięć miast i czter-
naście gmin wiejskich, ale 
w 1870 r. siedem miast prze-
mianowano na osady. Taki
stan utrzymał się z niewielki-
mi zmianami do 1938 r., kie-
dy z powiatu kolskiego wyłą-
czono na korzyść powiatu
tureckiego gminę Brudzew. 
W okresie II Rzeczypospolitej
powiat kolski należał do wo-
jewództwa łódzkiego, a póź-
niej do województwa po-
znańskiego, konińskiego 
i następnie – wielkopolskie-
go. Siedzibą władz powiato-
wych zawsze było Koło.

Powiat kolski w liczbach:
�   powierzchnia – 1011 km2

� liczba ludności – 88.399 
� gęstość zaludnienia 

– 87,4 os./ km²
� mieszkańcy miast 

– 37,4 proc
� mieszkańcy wsi – 62,6 proc.

Ciekawostki:
� Przed budynkiem Starostwa

Powiatowego w Kole znaj-
duje się pomnik symbolizu-
jący „K-Dron” – jedenasto-
ścienną bryłę geometrycz-
ną. Odkrył ją Janusz Kapu-
sta, artysta o zaintereso-
waniach matematycznych
i filozoficznych, urodzony 
w Zalesiu (gmina Dąbie).

� W Brdowie corocznie od-
bywają się biegi im. Poli Ne-
gri – znanej polskiej aktor-
ki filmowej i teatralnej. Wie-
lokrotnie odwiedzała ona
miejscowość, ze względu na
łączące ją z tym miejscem
korzenie rodzinne.

Sąsiednie powiaty:
� koniński
� turecki
� kutnowski (łódzkie)
� łęczycki (łódzkie)
� poddębicki (łódzkie)
� radziejowski (kujawsko-

-pomorskie)
� włocławski (kujawsko-po-

morskie)

Powiat kolski

Co udało się zrobić w po-
wiecie kolskim przy wspar-
ciu samorządu wojewódz-
twa?

W miejscowości Krzykosy
(gmina Kłodawa) powstał „Li-
powy gościniec – ekomuzeum”
i wiejski plac rekreacji. Wy-
remontowano i zagospodaro-
wano tam starą, zabytkową
piwniczkę. Mieszkańcy upo-
rządkowali teren, wymienili
ogrodzenie, ułożyli alejki spa-
cerowe.

Projekt uzupełniła strefa
sportowo-rekreacyjna z ele-

mentami małej architektu-
ry, urządzeniami do zabawy,
altaną z grillem. Przedsię-
wzięcie kosztowało 109 tys. zł, 
z czego 40 tys. zł przekazał
samorząd województwa.

Ponad 54 mln zł kosztowa-
ła modernizacja wojewódz-
kich dróg i chodników w po-
wiecie, blisko 4 mln zł z bu-
dżetu regionu wsparło budo-
wę 12 „orlików”, a z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej gminy pozyskały (na hale
sportowe, boisko i pływalnię)
6,5 mln zł.                        RAK

Skarby w piwniczce

Ekomuzeum w Krzykosach powstało w starej piwniczce.

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M
 U

G
 K

ŁO
D

AW
A

W powiecie kolskim funk-
cjonuje podległe samorzą-
dowi województwa Mu-
zeum byłego niemieckie-
go Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem. 

Placówka w Chełmnie jest
oddziałem zamiejscowym
Muzeum Martyrologicznego
w Żabikowie. Jak powstała?

Rozpoczęte w 1986 r. bada-
nia archeologiczne w Lesie
Rzuchowskim zainicjowały
proces tworzenia Muzeum by-
łego niemieckiego Obozu Za-
głady Kulmhof w Chełmnie
nad Nerem. Decyzją ówcze-
snego wojewody konińskiego 
w 1987 r. obszar ten przeka-
zano pod administrację i opie-
kę Muzeum Okręgowemu 
w Koninie. Równolegle z pra-
cami wykopaliskowymi pro-
wadzono budowę pawilonu
wystawienniczego. 

Placówkę otwarto w czerw-
cu 1990 r. Podjęto również sta-
rania o przejęcie terenu byłe-
go majątku ziemskiego (pa-
łac, spichlerz), znajdującego
się we wsi Chełmno. W efekcie
w 2009 r. w odrestaurowa-

nym spichlerzu uruchomiono
wystawę poświęconą obozowi.

Muzeum w Chełmnie, jako
instytucja kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego,
prowadzi działalność wysta-
wienniczą, edukacyjną i na-
ukową. Misją placówki jest
pielęgnowanie pamięci o miej-
scu pierwszego ośrodka na-
tychmiastowej zagłady ludno-
ści żydowskiej i romskiej pod-
czas II wojny światowej. Od-

bywa się to poprzez upamięt-
nienie ofiar, ochronę obiektów
i muzealiów oraz dokumento-
wanie dziejów obozu. 

Niemiecki obóz zagłady
Kulmhof w Chełmnie nad Ne-
rem został uruchomiony 
w grudniu 1941 r. Funkcjonował
w dwóch okresach: od 8 grudnia
1941 r. do 11 kwietnia 1943 r.
oraz od wiosny-lata 1944 r. do 18
stycznia 1945 r. Zginęło w nim
około 200 tys. osób.            RAK

Pamiętają o zagładzie

W muzeum w Chełmnie odbywają się m.in. marsze pamięci.

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M
 S

TA
R

O
S

TW
A 

PO
W

IA
TO

W
EG

O
 W

 K
O

LE

Powiat kolski jest naj-
bardziej wysuniętą na
wschód częścią woje-

wództwa wielkopolskiego.
Tworzą go gmina miejska
Koło, trzy gminy miejsko-
-wiejskie (Dąbie, Kłodawa,
Przedecz) oraz siedem gmin
wiejskich: Babiak, Chodów,
Grzegorzew, Kościelec, Koło,
Osiek Mały, Olszówka.

Przez teren powiatu prze-
biega odcinek autostrady A2,
na którym znajdują się dwa
istotne dla jego mieszkań-
ców zjazdy: węzeł Koło i wę-
zeł Dąbie. Dla podróżnych 
i przedsiębiorców ważne są
także alternatywna wobec
austostrady droga krajowa
nr 92 Poznań – Warszawa, 
a także magistrala kolejowa
wschód-zachód, biegnącą z Ber-
lina przez Poznań i Warszawę
do Moskwy oraz linia kolejo-
wa północ-południe, łącząca
Śląsk z Pomorzem.

Co jest wizytówką powiatu
kolskiego? Duże wrażenie na
każdym turyście wywołuje
malowniczy krajobraz dolin
ciągnących się wzdłuż rzeki
Warty i Neru. To naturalne 
rezerwaty przyrody ze swo-
istym mikroklimatem. Tutej-
sze świetnie usytuowane je-
ziora i lasy stanowią podsta-
wę dla prężnie rozwijającej się
branży turystycznej, agrotu-
rystycznej oraz różnorodnych
form rekreacji i czynnego wy-
poczynku.

Na uwagę gości zasługują
między innymi cenne zabytki
architektury: kościoły, ruiny
zamków, ratusze, zespoły pa-
łacowe i dworki, reprezentu-
jące najstarsze style archi-
tektoniczne. Ciekawe są tak-
że historyczne pamiątki, na
przykład w sanktuarium Mat-
ki Bożej Zwycięskiej w Brdo-
wie znajduje się obraz Matki
Boskiej Zwycięskiej, który zo-
stał namalowany na życzenie
Władysława Jagiełły i znaj-
dował się w jego namiocie
podczas bitwy pod Grunwal-
dem.

Ze znanych i chronionych
punktów archeologicznych
należy wymienić przede
wszystkim stację krzemienną
w Zawadkach pod Kołem,

kurhan niewiadomego po-
chodzenia w Ruszkowie, gro-
dzisko stożkowe w Lubstów-
ku. W gminie Dąbie funkcjo-
nuje natomiast Muzeum by-
łego niemieckiego Obozu Za-
głady Kulmhof w Chełmnie
nad Nerem (piszemy o nim 
w tekście poniżej), który był
pierwszym i najdłużej funk-
cjonującym niemieckim obo-
zem zagłady.

Gdzie jeszcze warto się za-
trzymać? Choćby w Kopalni
Soli „Kłodawa”, która ma pod-
ziemną trasę turystyczną, po-
łożoną 600 m poniżej po-
wierzchni ziemi. Z kolei na te-
renie wsi Leszcze (gmina Kło-
dawa) znajduje się archiwum
rdzeni i próbek geologicznych,
będące jedynym takim obiek-

tem o charakterze zabytko-
wym, wykorzystywanym przez
Narodowe Archiwum Geolo-
giczne Państwowego Instytu-
tu Geologicznego.

Powiat bogaty jest w złoża
mineralne. W rejonie Kłodawy
występują wspomniane duże
pokłady soli kamiennej, 
w gminie Osiek Mały znajdu-
ją się złoża węgla brunatnego,
natomiast na terenie miasta
Koła oraz gminy Dąbie po-
kłady wód geotermalnych, 
a także złoża kopalin pospoli-
tych (piaski, żwiry). 

Dobrze funkcjonuje tu tak-
że rolnictwo i przemysł, któ-
re – dzięki działalności pręż-
nych firm – przyczyniają się
do wzrostu potencjału go-
spodarczego.                 RAK

Zajrzeć do kopalni
Powiat kolski zaprasza na spacer 600 m pod powierzchnią ziemi. 

W Kopalni Soli „Kłodawa” można zwiedzić podziemną trasą turystyczną.
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Wieńczysław
Oblizajek,
starosta 
kolski 

– Ostatnie lata przyczyniły
się do zmian i dalszego rozwoju
naszej małej ojczyzny, położo-
nej w samym centrum Polski,
we wschodniej części Wielko-
polski.

Powiat kolski to bogata hi-
storia sięgająca XIV wieku. Jej
świadectwem są zachowane
atrakcyjne historycznie i tu-
rystycznie obiekty architek-
toniczne, pomniki, zbiory mu-
zealne. Szczególnym miejscem
jest Muzeum byłego niemiec-
kiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem.

Tradycje kulturowe i samo-
rządowe rozwijane są przez in-
stytucje, stowarzyszenia, or-
ganizacje i zespoły, biorące
udział w licznych wydarze-
niach o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim, a nawet mię-
dzynarodowym. Regularnie
odbywają się u nas przeglądy,
festiwale, konkursy i zmaga-
nia sportowe. Wśród nich
m.in.: święto mleka i powiatu
kolskiego, dożynki powiato-
wo-gminne, zawody strzeleckie
i zawody zaprzęgów, między-
narodowy bieg warciański.

Atutem powiatu jest nie-
wątpliwie położenie i rozwija-
jąca się infrastruktura komu-
nikacyjna. Jestem przekonany,
że pełniejsze poznanie naszego
dorobku i oferty przyczyni się
do zintensyfikowania rozwoju
powiatu i kolejnych sukcesów.

Zdaniem
gospodarza
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Przez ostatnich kilkana-
ście lat, od czasów wpro-
wadzenia w Polsce re-

formy administracyjnej, ob-
serwowaliśmy u nas zjawisko
decentralizacji władzy. Sa-
morządy terytorialne (gmi-
ny, powiaty, województwa)
raczej zyskiwały, niż traciły
kolejne zadania i kompeten-
cje. Od wyborów parlamen-
tarnych w 2015 r., kiedy wła-
dzę w kraju objęło Prawo 
i Sprawiedliwość, sytuacja ta
diametralnie się zmieniła.

Rozpoczął się proces odbie-
rania samorządom woje-
wódzkim kompetencji i prze-
kazywania ich administracji
rządowej. Zaczęło się od
ośrodków doradztwa rolni-
czego, zmiany zaplanowano
też w wojewódzkich fundu-
szach ochrony środowiska, 
w prawie wodnym, a także 
w funkcjonowaniu Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przedstawiciele admini-
stracji rządowej podkreśla-
ją, że zależy im na większej
skuteczności w wydawaniu
publicznych pieniędzy, na
przejęciu odpowiedzialności
za wydawane przez urzędni-
ków decyzje i na przyspie-
szeniu procesów gospodar-
czych w Polsce.

Czy te zmiany są koniecz-
ne? Czy centralizacja jest
krokiem we właściwą stronę?
Czy może należałoby odwrot-
nie, zgodnie z propozycją,
która pojawiła się podczas
prac programowych PO,
skrajnie ograniczyć rolę wo-
jewody na rzecz poszerzenia
kompetencji samorządów wo-
jewódzkich?

Egzamin z dojrzałości

Reforma administracyjna 
z 1998 roku wprowadziła trzy
stopnie samorządów: do funk-
cjonujących od 1990 roku
gmin dołączyły powiaty oraz
województwa. Ich usamo-
rządowienie stanowiło kolej-
ny ważny krok na niełatwej
drodze decentralizacji wła-
dzy publicznej i budowania
społeczeństwa obywatelskie-
go, zapoczątkowanej po upad-
ku PRL. Władze województw
otrzymały kompetencje oraz
pieniądze (choć tych zawsze
jest za mało), przejmując
część obowiązków od urzędów
centralnych i wojewodów. Re-
alizują narzucone przez usta-
wy obowiązki. Jakie? 

Na przykład: opieka nad
muzeami, bibliotekami oraz
teatrami, nadzór nad specja-
listycznymi szpitalami, pro-
wadzenie pomocy społecznej 

Kto będzie miał władzę: rząd     czy samorządy?
Samorządy regionów tracą kompetencje na rzecz administracji rządowej. Przeciw takiej centralizacji                 władzy zaprotestowali w oficjalnym stanowisku marszałkowie województw.

o regionalnym zasięgu, ochro-
na środowiska, organizacja
komunikacji na terenie woje-
wództwa, wydatkowanie fun-
duszy unijnych czy dbanie 
o wojewódzkie drogi. Słowem:
samorządy województw de-
cydują o ważnych dla nas
sprawach, o jakości naszego
życia, o wydawaniu wspól-
nych pieniędzy. 

Jak sobie radzą?

„Polskie województwa efek-
tywnie inwestują środki 
i wkładają wiele pracy w roz-
wój gospodarki regionalnej,
rynku pracy, infrastruktury
transportowej, ochrony zdro-
wia, kultury, edukacji, jak
również podejmują szereg ini-
cjatyw na rzecz przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecz-
nemu oraz realizują inwe-
stycje w zakresie ochrony
środowiska czy rozwoju ob-
szarów wiejskich” – czytamy
w stanowisku, które 18 stycz-
nia, z okazji 18. rocznicy
funkcjonowania samorządu
regionalnego, uchwalił obra-
dujący w Zakopanem Kon-
went Marszałków Woje-
wództw RP.

Z jednej strony marszałko-
wie, doceniając sukcesy swo-
je i poprzedników, podkre-
ślają, że „perspektywa mi-
nionych 18 lat pozwala z pe-
łnym przekonaniem stwier-
dzić, że samorząd wojewódz-
ki zdał egzamin dojrzałości,
skutecznie i na wysokim po-
ziomie wywiązując się ze zo-
bowiązań nałożonych nań
przez ustawodawcę”.

Z drugiej zaś, obserwując
przygotowywane zmiany 

w przepisach, dostrzegają za-
grożenia, pisząc w stanowisku
zaadresowanym do rządu 
i parlamentu, że „(…) za-
gwarantowana przez Kon-
stytucję decentralizacja wła-
dzy publicznej jest jednym 
z najważniejszych osiągnięć
transformacji ustrojowej. Na-
leży dołożyć wszelkich starań,
by chronić prawo wspólnoty
regionalnej do decydowania 
o kierunkach własnego roz-

woju tak, aby nie zostało po-
mniejszone kosztem coraz sil-
niej dochodzących do głosu
tendencji centralistycznych”.

Skąd te obawy?

Gdzie hala i pływalnia

Przedstawiciele Prawa i Spra-
wiedliwości wprowadzili albo
zapowiedzieli kolejne zmiany
w ustawach i rozporządze-
niach, osłabiające pozycję re-
gionów.

– Nie możemy być obojętni
na coraz powszechniejsze pró-
by odbierania samorządom re-
gionalnym przez stronę rządo-
wą kompetencji. Dlatego
wspólnie z marszałkami pozo-
stałych województw podjęli-
śmy szereg ważnych stano-
wisk, wyrażających nasz głębo-
ki sprzeciw wobec takiej poli-
tyki – podkreślił w rozmowie z
dziennikarzami marszałek Ma-
zowsza Adam Struzik. 

Na czym te zmiany mają
polegać? Spróbujmy przyj-
rzeć się konkretnemu przy-
kładowi, np. odebraniu sa-
morządom województw udzia-
łu w procesie wsparcia roz-
woju regionalnej infrastruk-
tury sportowej, umożliwia-
jącym pomoc w budowie m.in.
sal sportowych i gimnastycz-
nych. O tego typu inwesty-
cjach, powstających często 
w mniejszych gminach, pi-
szemy od kilku miesięcy na
łamach „Monitora”, prezen-
tując wielkopolskie powiaty.

– Po 21 latach funkcjono-
wania programu otrzymali-
śmy pismo z Ministerstwa
Sportu, w którym bez podania
podstawy prawnej podzięko-
wano nam za dotychczasową
współpracę, argumentując
m.in., że ocena przygotowy-
wanych inwestycji sporto-
wych na szczeblu województw
niepotrzebnie wydłuża pro-
cedurę – mówił podczas stycz-
niowego posiedzenia sejmi-
kowej Komisji Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Tomasz
Wiktor, dyrektor Departa-
mentu Sportu i Turystyki 
w UMWW. – Teraz to mini-
sterstwo ma wiedzieć i podjąć

decyzję, gdzie powstania hala
sportowa, a gdzie pływalnia.

– Na szczeblu krajowym
powinny być ustalane wy-
łącznie reguły, a program
wdrażany regionalnie – za-
uważył radny Ryszard Gro-
belny. – Przecież teraz w mi-
nisterstwie musi powstać ze-
spół, który będzie oceniał
wnioski, co zwiększy biuro-
krację. A inne zagrożenie jest
takie, że z Warszawy łatwiej
będzie nadzorować 20 więk-
szych zamiast 200 mniej-
szych inwestycji i np. w ka-
żdym województwie powsta-
nie jedna duża i droga hala
sportowa.

– To może piszmy pisma,
odwołania, protestujmy! Trze-
ba korzystać z narzędzi de-
mokracji – namawiał kole-
żanki i kolegów wiceprze-
wodniczący komisji Jan Grze-
siek.

– Obawiam się, że to nie
przyniesie efektu. Te działa-
nia wpisują się w pewien sce-
nariusz działań rządu,
wzmacniający centralizację
władzy – zauważył ze smut-
kiem szef komisji Maciej Wi-
tuski. 

Co jeszcze ma się zmienić?

Samorządom województw odebrano udział w procesie rozwoju infrastruktury
sportowej (na zdjęciu boisko w Czarnkowie).
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„Wody Polskie” będą odpowiadać za stan polskich rzek (na fotografii 
Noteć) i jezior oraz inwestycje przeciwpowodziowe.
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Zmiany dotkną wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które dotują m.in.
remonty oczyszczalni ścieków (np. w Rogoźnie).

Centralizacja władzy rozpoczęła się od zabrania samorządom ośrodków 
doradztwa rolniczego. Na zdjęciu stoisko WODR podczas dożynek.

Jakie jeszcze niespodzianki
(korekty ustaw i przepisów)
czekają samorządowców? Kto

zyska nowe kompetencje, a kto straci?



Krzysztof Grabowski, 
wicemarszałek 
województwa 
wielkopolskiego, 
PSL

– Kilkanaście lat temu mieliśmy do czynie-
nia z decentralizacją, teraz sytuacja się od-
wraca. Przykładem jest odebranie kompe-
tencji samorządom województw i przenie-
sienie nadzoru nad ośrodkami doradztwa rol-
niczego do ministerstwa rolnictwa. Wielko-
polska bardzo dobrze sprawowała nadzór nad
ODR, ale też sporo inwestowała w moder-
nizację centrów wystawienniczych, takich jak
Marszew, Gołaszyn i Sielinko, które po po-
nad 25 latach wyremontowano. 

Ministerstwu zależy zwłaszcza na przeję-
ciu stanowisk. Jedną z pierwszych decyzji re-
sortu było zwolnienie wszystkich dotych-
czasowych dyrektorów.

Kolejnym przykładem odbierania nam
kompetencji jest przygotowywany projekt
prawa wodnego. Państwowe Wody Polskie
wchłoną m.in. wojewódzkie zarządy melio-
racji i urządzeń wodnych. Te instytucje pro-
wadzą szereg konserwacji i modernizacji nie-
wielkich, często pozarastanych rzek, które
mogą już nie znaleźć się w priorytetach, bo
takimi będą duże rzeki.

Każdego roku Urząd Marszałkowski 
w imieniu skarbu państwa przeznaczał na ten
cel ponad 30 mln zł i udało się przeprowadzić
konserwację wszystkich wielkopolskich rzek
oraz budowę i modernizację zbiorników.

Kolejna „reforma”, dotycząca tylko i wy-
łącznie wymiany członków zarządu i rad nad-
zorczych, dotknie WFOŚiGW.

A negatywne efekty centralnego zarzą-
dzania państwem za jakiś czas odczują
mieszkańcy całej Wielkopolski.
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Kto będzie miał władzę: rząd     czy samorządy?
Samorządy regionów tracą kompetencje na rzecz administracji rządowej. Przeciw takiej centralizacji                 władzy zaprotestowali w oficjalnym stanowisku marszałkowie województw.

Idą zmiany

Samorządowców niepokoi ta-
kże poselski projekt ustawy
Prawo ochrony środowiska,
zakładający przejęcie przez
stronę rządową wojewódz-
kich funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wod-
nej. Najpierw ich rad nad-
zorczych, a następnie – za ich
pośrednictwem – zarządów
tych instytucji. 

„Wyrażamy zdecydowany
sprzeciw wobec propozycji
grupy posłów, która prowadzi
do upaństwowienia fundu-
szy, a także całkowitej utraty
charakteru samorządowej
osoby prawnej przez woje-
wódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wod-
nej” – apelują w stycznio-
wym stanowisku uczestnicy
Konwentu Marszałków Wo-
jewództw RP.

Wcześniej, w grudniu, prze-
ciw tym zmianom zaprote-
stowali radni wielkopolskiego
sejmiku, pisząc w specjal-

nym apelu: „Będą one skut-
kowały niewątpliwie spowol-
nieniem prac funduszy, cha-
osem decyzyjnym, otworzą
nowe pola konfliktów zmie-
rzających do marginalizacji
znaczenia samorządów”.

Proponowane reformy kry-
tykują także pracodawcy.

– Zmiany doprowadzą do
centralizacji w wydawaniu
pieniędzy na przedsięwzięcia
związane z ochroną środowi-
ska, w tym realizowane przez
przedsiębiorców, często dzia-
łających lokalnie – mówi Do-
minik Gajewski, radca praw-
ny, ekspert Konfederacji Le-
wiatan.

Plany rządu sięgają jed-
nak znacznie dalej. Zakłada-
ją utworzenie nowej instytu-
cji gospodarki wodnej. Wice-
minister środowiska Mariusz
Gajda zapowiedział powołanie
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego „Wody Polskie”,
kompleksowej placówki, zaj-
mującej się gospodarką wod-
ną. Jak poinformował resort,

nowy urząd ma zintegrować
wszystkie służby zajmujące
się tymi zagadnieniami. 

„Wody Polskie” zastąpią
krajowy i regionalne zarządy
gospodarki wodnej (podlega-
jące obecnie samorządom wo-
jewództw). Będą odpowiadać
za stan polskich rzek i jezior
oraz inwestycje przeciwpo-
wodziowe. Zabiorą samo-
rządom m.in. sprawy doty-
czące pozwoleń wodno-praw-

nych. „Wody Polskie” przejmą
też część zadań i dochodów
narodowego i wojewódzkich
funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej. Mar-
szałkowie protestują, argu-
mentując, że gospodarka wod-
na jest niedofinansowana, 
a od reform pieniędzy nie
przybędzie. W ministerstwie
mają inne zdanie. 

Kolejny raz zmiany dosi-
ęgną też rolników. W połowie

stycznia Krzysztof Jurgiel,
minister rolnictwa i rozwoju
wsi, zapowiedział utworze-
nie 16 wojewódzkich progra-
mów rozwoju obszarów wiej-
skich. 

– Chcemy powołać zespoły
do spraw rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa w po-
szczególnych województwach.
Ich pracę będzie nadzorował
wojewoda, ale głównym od-
powiedzialnym za przygoto-
wanie programu rozwoju ryn-
ku, rolnictwa i obszarów wiej-
skich w regionie będzie dy-
rektor ośrodka doradztwa rol-
niczego – wyjaśnił Krzysztof
Jurgiel.

Dyrektorzy ODR przez kil-
ka lat podlegali samorządom
województw, ale ustawa z 22
czerwca 2016 r., zmieniająca
zapisy dotyczące jednostek
doradztwa rolniczego, pod-
porządkowała je bezpośrednio
ministrowi rolnictwa. Resort
zatwierdza teraz m.in. cennik
usług odpłatnych, które
świadczą ośrodki, ich roczne

plany finansowe, a także
sprawozdania z działalności
ODR. 

Daleko idącą reformę za-
planowało też Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Od 1 stycznia
2018 r. ponad 340 powiato-
wych urzędów pracy (podle-
głych starostom) i 16 woje-
wódzkich placówek (nadzo-
rowanych przez marszałków)
stanie się częścią admini-
stracji rządowej. Minister-
stwo przejmie kontrolę nad
pośredniakami: budynkami
oraz kadrą liczącą prawie
23 tys. ludzi.

***
Jak zaproponowane przez

rząd reformy wpłyną na na-
sze życie? Jakie jeszcze nie-
spodzianki (korekty ustaw 
i przepisów) czekają samo-
rządowców? Kto zyska nowe
kompetencje, a kto straci?

Nie wiadomo, ale skutki
tej centralizacji władzy od-
czujemy zapewne już nieba-
wem. �

Marek Woźniak, 
marszałek 
województwa 
wielkopolskiego, 
PO

– Coraz powszechniejsze próby odbierania
kompetencji samorządom przez stronę rzą-
dową budzą obawy. W ubiegłym roku utraci-
liśmy wojewódzkie ośrodki doradztwa rolni-
czego, w najbliższym czasie prawdopodobnie
utracimy kontrolę nad funduszem ochrony śro-
dowiska, rozpoczęły się prace nad odebraniem
nam Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. 

Wobec tych coraz silniej dochodzących do
głosu tendencji centralistycznych nie moż-
na pozostać obojętnym. Dlatego podczas
Konwentu Marszałków RP w Zakopanem, 
w kontekście 18. rocznicy funkcjonowania
samorządu regionalnego w Polsce, przypo-
mnieliśmy, że należy dołożyć wszelkich sta-
rań, aby chronić prawo wspólnoty regio-
nalnej do decydowania o kierunkach wła-
snego rozwoju.

Wyraziliśmy także zdecydowany sprzeciw
wobec zmian w zakresie realizacji Programu
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sporto-
wej, polegających na tym, że nie będzie już na-
boru wniosków za pośrednictwem samorządu
województwa. Przyjęliśmy też stanowisko 
w sprawie poselskiego projektu zmian do usta-
wy Prawo Ochrony Środowiska, który pro-
wadzi do utraty charakteru samorządowej oso-
by prawnej przez wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska. 

Bronimy w ten sposób wspólnie pozycji i roli
polskich regionów, które wykorzystując po-
tencjał własnych terytoriów, skutecznie się-
gając po środki unijne, wnoszą istotny wkład
w realizację polityki rozwoju całego kraju.

Decyduje wspólnota

Wiesław Szczepański,
przewodniczący 
klubu radnych SLD-UP

– Reforma samorządowa przeprowadzona po
1989 r. wyszła nam chyba najlepiej ze wszyst-
kich.

Istotą samorządu terytorialnego jest jego
niezależność od administracji rządowej oraz
dialog z organami państwa w celu rozwiązy-
wania problemów mieszkańców. 

Obecny rząd PiS stawia na centralizację.
Dziś widać gołym okiem antysystemowe dzia-
łania rządu i dotyczy to samorządów wszyst-
kich szczebli. Samorządy dla rządzących
przestają być równorzędnym partnerem, z któ-
rym konsultuje się tworzone prawo.

Samorządom zabiera się coraz więcej kom-
petencji, przekazując je np. wojewodom czy ku-
ratorom. Mam tu na myśli m.in. ośrodki do-
radztwa rolniczego, WFOŚiGW czy urzędy
pracy. To wszystko ma wpływ nie tylko na dzia-
łanie urzędów, ale też na życie mieszkańców
miast i gmin.

Nie widzę obecnie potrzeby przenoszenia
kompetencji samorządów do administracji
rządowej, winno być raczej odwrotnie. Według
mnie zmiany te mogą wpłynąć na pogorsze-
nie możliwości realizacji zadań publicznych
przez gminy, powiaty i województwa.

Niepokój budzą też kontrole administracji
przez CBA, mające udowodnić, że samorządy
źle wywiązują się z wdrażania środków unij-
nych i być może w przyszłości należy odebrać
im i te kompetencje.

Jestem za większą decentralizacją władzy
w terenie. Samorząd wie lepiej, jak wydatko-
wać pieniądze i nimi zarządzać. Jest bliżej lu-
dzi niż władza w Warszawie.

Władza bliżej ludzi

Dariusz Szymczak,
przewodniczący 
klubu radnych PiS

– Jeżeli dochodzi do przesunięcia kompe-
tencji z administracji samorządowej do
rządu, to istnieje ku temu ważna prze-
słanka. Dlatego nie zgadzam się z poglądem,
że występuje takie zjawisko, jak doktry-
nalna, z góry zamierzona „centralizacja” za-
dań i instytucji publicznych. 

Pewne zadania się przesuwa, ale rząd tak-
że współpracuje z samorządami, na przykład
przy wprowadzaniu programu „Rodzina 500
plus”. Każdy przypadek należy zatem roz-
patrywać indywidualnie.

Przykładem tego są ośrodki doradztwa
rolniczego. Rząd niedawno ogłosił duże
zmiany w agencjach rolnych, czego wyma-
ga od nas Unia Europejska. Powrót ODR-
-ów pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi również wpisuje się w te dzia-
łania. Trudno dziwić się władzom, że chcą
prowadzić jak najbardziej spójną i efek-
tywną politykę rolną. Z kolei planowane
zmiany w wojewódzkich funduszach ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej mają
usprawnić ich funkcjonowanie oraz obniżyć
koszty.

Samorząd to niesłychanie ważny element
tak polskiego ustroju politycznego, jak i ży-
cia publicznego. Istnieje całe spektrum dzia-
łań mu przypisanych i to się z pewnością nie
zmieni. I odwrotnie: nie widzę także sensu
dyskusji nad ograniczeniem roli admini-
stracji rządowej w regionie. Współistnienie
władzy państwowej i lokalnej wpływa prze-
cież korzystnie na funkcjonowanie procesu
demokratycznego.

Rząd współpracuje 

Inną propozycją, która może wpłynąć na kształt samorządów,
są wysuwane przez PiS zmiany w ordynacji wyborczej. Mówi-
li o nich 30 stycznia w UMWW poseł tej partii Witold Czarnecki
i szef sejmikowego klubu Dariusz Szymczak.
Sztandarowy pomysł to ograniczenie długości sprawowania
urzędu przez wójtów, burmistrzów i prezydentów (największy
spór dotyczy tu tego, czy konstytucyjne byłoby wprowadzenie
takich zasad już od najbliższych wyborów). 
Polityków PiS niepokoi też duża liczba głosów nieważnych 
w poprzednich wyborach do sejmików. Proponowane reme-
dium? Kamery w lokalach wyborczych, przezroczyste urny, ob-
ostrzenie zasad dotyczących sposobu liczenia głosów i prze-
chowywania kart wyborczych.                                          ABO

Co z ordynacją wyborczą

Przejmują stanowiska
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Strajkowali nie tylko we Wrześni
Na początku XX wieku przeciwko germanizacji dzieci protestowały w kilkuset szkołach.

Problemy związane z wal-
ką Polaków o zachowanie
tożsamości narodowej 

w okresie zaborów to jeden 
z głównych tematów związa-
nych z analizą wydarzeń lat
1815-1918 na ziemiach pol-
skich. Sytuacja w każdym z za-
borów wyglądała nieco inaczej,
co wynikało z odmienności spe-
cyfiki stosunków panujących 
w Prusach, Rosji i Austrii (od
1867 roku Austro-Węgrzech).
Za każdym razem jednak były
to wydarzenia i zjawiska 
– symbole, które na długie
dziesięciolecia kształtowały opi-
nię i tradycję. W zaborze pru-
skim były to sprawy związane
z germanizacją i z tak zwany-
mi ustawami wyjątkowymi.

Jak scalić państwo?

Lata 1864-1871 bardzo zmie-
niły obraz centralnej Europy.
W wyniku zwycięskich wojen
z Danią, Austrią i Francją,
Prusy otworzyły sobie drogę do
zjednoczenia krajów niemiec-
kojęzycznych i 18 stycznia
1871 roku w Sali Lustrzanej
pałacu wersalskiego prokla-
mowano powstanie Cesarstwa
Niemieckiego, II Rzeszy. Głów-
nym architektem tego dzieła
był kanclerz Otto von Bi-
smarck, który był jednak świa-
domy, że zjednoczenie „krwią
i żelazem” to jedynie krok for-
malny, nierozwiązujący ani
niekończący problemów na-
warstwiających się przez set-
ki lat. Na cesarstwo złożyło się
26 różnych, dotąd działają-
cych niezależnie, organizmów
państwowych, których miesz-
kańcy wprawdzie posługiwali
się językiem niemieckim, ale
nie czuli się Niemcami, a nie-
które wręcz, oględnie mówiąc,
nie przepadały za Prusami.
Trzeba było więc doprowadzić
do zjednoczenia duchowego 
i mentalnościowego nowego
mocarstwa, by mieszkaniec
Bawarii czuł się Niemcem po-
chodzenia bawarskiego, miesz-
kaniec Hesji – Niemcem po-
chodzenia heskiego itd. A tak-
że, by Polacy w Wielkopolsce,
na Pomorzu Środkowym i na
Śląsku – stali się Niemcami
polskiego pochodzenia.

Był to proces w spokojnie
funkcjonującym państwie ob-
liczony na wiele pokoleń. Tym-
czasem po 1871 roku polityka
światowa znacznie przyspie-
szyła i nieunikniony wielki
konflikt między europejskimi
mocarstwami zbliżał się coraz
bardziej. Nie było czasu na wy-
chowywanie pokoleń. Przy-
puszczano, że wojna najpraw-
dopodobniej będzie toczyła się
na ziemiach polskich i za
wszelką cenę, choćby terro-
rem, trzeba było zapewnić so-
bie przynajmniej neutralną

postawę ludności wobec wal-
czących stron; stąd germani-
zacja i ustawy nadzwyczajne 
w Niemczech (a rusyfikacja 
w zaborze rosyjskim).

Jak w Alzacji…

Rozpoczęto od tak zwanego
kulturkampfu w latach 1871-
-1878, gdy siłą próbowano pod-
porządkować Kościół katolicki
w Rzeszy władzy berlińskiej.
Polacy w zaborze pruskim
odebrali ten konflikt jako atak
przeciwko polskości i Bismarck
osiągnął efekt odwrotny do
zamierzonego: zjednoczył lud-
ność polską w oporze przeciw-
ko germanizatorskim poczy-
naniom władzy w Berlinie.
Nie było już mowy o tym, by 
w Polakach udało się zaszcze-
pić świadomość niemiecką. Od-
wrotnie – postawa polskich
środowisk się zradykalizowała.

W ciągu następnych lat wła-
dze berlińskie stopniowo wpro-

wadzały ustawy, które miały
doprowadzić do umocnienia
środowisk niemieckich w za-
borze pruskim. Dodajmy, że
podobnie postępowano wobec
Duńczyków w Szlezwiku-
-Holsztynie oraz Francuzów 
w Alzacji i Lotaryngii. Polacy
jednak byli najliczniejszą
„mniejszością” w cesarstwie.
Zintensyfikowano osadnictwo
niemieckie w Prowincji Po-
znańskiej, powołano Komisję
Osadniczą, która miała do-
prowadzić do przejęcia ziemi
przez Niemców, w 1894 roku 
w Poznaniu powołano szowi-
nistyczny Niemiecki Związek
Marchii Wschodniej (Haka-
tę). Zaczęto utrudniać budowę
domów przez Polaków.

Tylko po niemiecku

Jednak szczególnie widoczne
było dążenie do zgermanizo-
wania administracji i szkol-
nictwa. W latach 80. XIX wie-

ku zaczęto stopniowo wpro-
wadzać nauczanie poszczegól-
nych przedmiotów w języku
niemieckim. Rodzice polskich
uczniów przyjmowali te zmia-
ny z irytacją, ale – radzi nie ra-
dzi – musieli się z nimi pogo-
dzić. Wreszcie całkowicie wy-
eliminowano język polski ze
szkół średnich. Było tak do cza-
su, gdy oświatowe władze nie-
mieckie przystąpiły do wpro-
wadzania języka niemieckiego
na lekcjach religii w szkołach
powszechnych, podstawowych. 

Reakcja środowisk polskich
była natychmiastowa i jedno-
znaczna. Pomimo upływu po-
nad 20 lat od zakończenia
kulturkampfu i wejścia w ak-
tywne życie nowego pokolenia
odżyły emocje i nastroje z tam-
tych czasów. Decyzję o wpro-
wadzeniu nauki religii w ję-
zyku niemieckim odebrano
jako zamach na ostateczny
bastion polskiej tradycji i toż-
samości narodowej. Z naci-

skiem trzeba podkreślić, że
była to akcja w pełni sponta-
niczna, niesterowana central-
nie, występująca jakby trzema
falami, w latach 1901-1907. 

Przebieg wydarzeń na ogół
był podobny. Władze oświato-
we i kierownictwa szkół nie
uprzedzały o swych planach.
W kwietniu (wtedy zaczynał
się w Niemczech rok szkolny)
na pierwszej lekcji religii na-
uczyciel przynosił katechizmy
w języku niemieckim i podej-
mował modlitwę w tym języku.
Uczniowie najczęściej odma-
wiali przyjęcia nowych ksią-
żek, milczeli lub modlili się 
w języku polskim. Pedagodzy
odpowiadali standardowymi
w ówczesnej szkole sankcjami:
krzykiem, biciem krnąbrnych
uczniów, przetrzymywaniem
w szkole po lekcjach, groźbą
zastosowania poważniejszych
kar. Reakcja ta nie wywołała-
by większych emocji w do-
mach uczniów, gdyby nie ich
przyczyna i masowość zasto-
sowanych kar, które często
obejmowały całe klasy.

Września i Drzymała

W całym zaborze prowadzono
tę akcję i choć budziła ona obu-
rzenie, to nie nabrała więk-
szego rozgłosu aż do 20 maja
1901 roku, gdy w szkole ludo-
wej we Wrześni miejscowy na-
uczyciel religii – po demon-
stracji uczniów – poddał chło-
ście aż czternaścioro z nich.
Odgłosy wymierzanej kary,
płacz dzieci poruszyły miesz-
kańców miasta i omal nie do-
szło do zamieszek; strajkujące
dzieci czynnie poparł miejsco-
wy wikariusz, ks. Jan La-
skowski. Przypadek zrządził,
że sprawą zainteresowali się
dziennikarze, a miejscowy fo-
tograf Szymon Furmanek roz-
powszechnił zdjęcia protestu-
jących dzieci w formie rozsy-
łanych pocztówek.

Wrzesińskie wydarzenia do-
skonale wpisały się w nastro-
je polskiej ludności w tym cza-

sie i w atmosferę  panującą 
w polskich środowiskach we
wszystkich trzech zaborach.
Powtarzano informację o ger-
mańskim barbarzyństwie 
i niedoli polskich dzieci bro-
niących narodowości i prawa do
wyznawania wiary w ojczystej
mowie. Mówiono o tym niemal
w całej Europie, głos zabrali
Henryk Sienkiewicz i Maria
Konopnicka; wtedy powstał jej
wiersz „Hasło”, znany później
jako tekst słynnej „Roty”. 

Lokalne wydarzenie nabra-
ło rangi symbolu. Zostało wy-
korzystane przez polskie śro-
dowiska narodowe do kształ-
towania opinii społecznej. Cie-
kawe, że w niemal identyczny
sposób głośny stał się protest
rolnika z Podgradowic, Mi-
chała Drzymały. Dzieciom 
i rodzicom chodziło o możli-
wość nauki religii i modlitwy
w języku polskim, polskiemu
chłopu – o prawo do posta-
wienia domu na własnej ziemi.

Strajk 800 szkół

Największa fala spontanicz-
nych protestów dzieci nastą-
piła w 1906 roku, gdy w straj-
kach uczestniczyło łącznie 75
tysięcy polskich dzieci w 800
szkołach. Był to niemal „strajk
generalny” – szybko jednak
stłumiony. Dzieci poniosły klę-
skę, bo wygrać nie mogły. Było
to jednak poważne ostrzeżenie
dla władz berlińskich, a jed-
nocześnie sygnał dla Europy 
i cywilizowanego świata.

Władze niemieckie były jed-
nak konsekwentne i nie za-
mierzały ustępować. Rodzi-
com protestujących dzieci 
z Wrześni wytoczono procesy.
Zapadły wyroki więzienia,
grzywny, uczniów pozosta-
wiano na drugi rok w tej samej
klasie i zmuszano do opusz-
czenia szkoły z „wilczym bile-
tem”, uniemożliwiającym na-
ukę na terenie Niemiec.

W 1914 roku, w chwili wy-
buchu I wojny światowej,
Niemcy sytuację strajkową 
w szkołach mieli już opano-
waną i mogli chwalić się od-
niesionym zwycięstwem. Swój
(drugi już z kolei) wóz musiał
opuścić też Michał Drzymała. 

Warto podkreślić, że straj-
kujące dzieci z lat 1901-1907 to
byli przyszli powstańcy wiel-
kopolscy i doświadczenia z po-
czątku wieku były dla nich
ogromnie skuteczną lekcją pa-
triotyzmu. Bardzo ważne były
też okoliczności protestów:
spontaniczne, niesterowane,
świadczyły o skuteczności me-
tod obrony świadomości naro-
dowej, tradycji i woli utrwalo-
nej przez dziesięciolecia pracy
organicznej, połączonej z go-
towością do walki zbrojnej.

Marek Rezler

Pomnik we Wrześni upamiętniający młodych bohaterów.
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Takich szkół, jak ta najsłynniejsza wrzesińska, gdzie poja-
wiły się antygermanizacyjne protesty, tylko w 1906 roku było
aż 800.

Najaktywniejszych przeciwników germanizacji władze pod-
dawały szykanom. Na zdjęciu – rodzice strajkujących dzie-
ci, którzy stanęli przed sądem w Gnieźnie.
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Podkaliski Opatówek świę-
tował odzyskanie od tego
roku praw miejskich.

21 stycznia w tamtejszej
hali sportowej odbyła się uro-
czystość 18-lecia samorządu
powiatu kaliskiego. Połączono
ją z uroczystym przekazaniem
przez wicewojewodę Marlenę
Maląg burmistrzowi Seba-
stianowi Wardęckiemu aktu
nadania praw miejskich.

To historyczny moment dla
tej miejscowości, bo Opató-
wek przestał być miastem
w… maju 1870 roku.

Wśród osób, które wzięły
udział w uroczystości, byli też
wicemarszałek Krzysztof Gra-
bowski i członek zarządu wo-
jewództwa Marzena Wodziń-
ska.                                ABO

Opatówek znów
jest miastem

Ćwierć wieku
agencji
Konińska Agencja Rozwo-
ju Regionalnego funkcjo-
nuje na biznesowym rynku
już od 25 lat.

Podczas jubileuszowego spo-
tkania, które odbyło się w ko-
nińskiej sali ratuszowej, przy-
pomniano działalność tej in-
stytucji. Przez dwie i pół de-
kady była ona związana m.in.
z pomocą w przekształceniach
przedsiębiorstw, tworzeniu
strategii rozwoju gmin, pozy-
skiwaniu pożyczek i dotacji
unijnych, realizacji rozmaitych
projektów współfinansowa-
nych z pieniędzy UE.

ARR prowadzi działalność
od stycznia 1992 roku. Obecnie
około 75-procentowy udział 
w tej spółce posiada woje-
wództwo wielkopolskie.  ABO

Zaproszenie
na warsztaty
Jakie obowiązki ciążą na
podmiotach korzystają-
cych ze środowiska?

Wiedza na ten temat zosta-
nie przekazana podczas warsz-
tatów, które już po raz kolejny
organizuje Departament Śro-
dowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego. Są one kierowane do
lokalnych przedsiębiorców oraz
innych podmiotów korzysta-
jących ze środowiska.

Spotkania zaplanowano 
w dniach 22 i 28 lutego. Roz-
poczynać się będą o godzinie
10 w sali sesyjnej samorządu
województwa, przy al. Nie-
podległości 34 w Poznaniu.

Udział w warsztatach tra-
dycyjnie jest bezpłatny, ale
liczba miejsc ograniczona 
– decyduje kolejność zgłoszeń.
Można je przesyłać w terminie
do 17 lutego na jeden z adre-
sów e-mail: magdalena.ja-
chowska@umww.pl lub ma-
rzena.kicinska@umww.pl.                           

ABO

Trwają konkursy mające
wyłonić szefów kilku in-
stytucji podległych woje-
wództwu.

Najwięcej emocji wzbudzi-
ło ogłoszenie przez zarząd
województwa konkursu na
dyrektora Teatru im. Wojcie-
cha Bogusławskiego w Kali-
szu.

Kadencja obecnej szefowej
kaliskiej sceny Magdy Gru-
dzińskiej upływa wraz z za-
kończeniem obecnego sezo-
nu artystycznego. Bywa, że 
– jeżeli instytucja prowadzą-
ca daną placówkę jest bardzo
zadowolona z pracy dyrekto-
ra – kontrakt jest przedłuża-
ny. Tym razem jednak władze
regionu zdecydowały o zor-
ganizowaniu konkursu. Przez
media przetoczyła się fala

dyskusji, w której pojawiały
się argumenty zarówno kry-
tyków, jak i zwolenników pra-
cy dyrektor Grudzińskiej.

Termin składania ofert
przez kandydatów wyzna-
czono na 15 lutego. Nowy dy-
rektor teatru (od którego wy-
maga się m.in. 5-letniego do-

świadczenia na stanowisku
kierowniczym w działalności
kulturalnej) dostanie angaż
na trzy sezony artystyczne.

26 lutego z kolei to osta-
teczny czas na składanie ofert
przez tych, którzy chcieliby
pokierować jedną z trzech
placówek medycznych podle-
głych samorządowi woje-
wództwa.

Pod koniec stycznia uka-
zały się ogłoszenia dotyczące
naboru na stanowiska dy-
rektorów: Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Ko-
ninie, Centrum Rehabilitacji
im. prof. Mieczysława Wal-
czaka w Osiecznej, Woje-
wódzkiego Szpitala dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych
im. A. Piotrowskiego „Dzie-
kanka” w Gnieźnie.       ABO

Samorząd szuka dyrektorów

Kto w najbliższych latach
pokieruje kaliskim teatrem?
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Ponad 1,5 mln zł koszto-
wała modernizacja jednego
z oddziałów kaliskiej lecz-
nicy.

35-łóżkowy odcinek oddzia-
łu chorób wewnętrznych Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kaliszu uroczyście
otwarto 23 stycznia. Dzień
później do odnowionych sal
zostali już przeniesieni pa-
cjenci.

– Teraz na oddziale infra-
struktura zaczęła nadążać za
umiejętnościami i wiedzą per-
sonelu – chwalił podczas uro-

czystości członek zarządu wo-
jewództwa Leszek Wojtasiak.

Remont w tej podległej sa-
morządowi województwa pla-
cówce trwał 2,5 miesiąca 
i kosztował ponad milion zło-
tych. Był niezbędny, by dosto-
sować oddział do ministerial-
nych wymogów, a także z tego
względu, że – co podkreślał dy-
rektor szpitala Wojciech Grze-
lak – była to pierwsza tak po-
ważna modernizacja w tym
miejscu od 26 lat.

Na wprowadzonych zmia-
nach i udogodnieniach skorzy-

stają zarówno pacjenci (a tych
trafia tu średnio w miesiącu aż
250, głównie z chorobami prze-
wlekłymi), jak i personel od-
działu. Zamontowano nowo-
czesny sprzęt medyczny. Sale
zostały wyposażone w nowe
łóżka, panele do podawania
tlenu, zmodernizowane oświe-
tlenie. Wprowadzono monito-
ring, pozwalający na bieżąco re-
agować na potrzeby chorych.

To już kolejny ze zmoderni-
zowanych oddziałów kaliskie-
go szpitala, w planach zaś są
kolejne prace remontowe.  ABO

Oddział po remoncie

Kaliski Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli został
pierwszym w Wielkopol-
sce regionalnym centrum
innowacji Microsoft.

ODN w Kaliszu przystąpił
do projektu „Microsoft dla edu-
kacji”. 23 stycznia w siedzibie
placówki odbyła się konferen-
cja pod takim samym tytułem,
w której uczestniczyli samo-
rządowcy (Wielkopolskę re-
prezentowała Marzena Wo-
dzińska z zarządu wojewódz-
twa), dyrektorzy i nauczyciele
z południowej Wielkopolski.

O szczegółach przedsię-
wzięcia opowiedziała Cecylia
Szymańska, dyrektor ds. edu-
kacji Microsoft. Polega ono na
bezpłatnym wdrażaniu do
szkół oprogramowania Micro-
soft Office 365 Education. Są
tam aplikacje przeznaczone
specjalnie do nauczania, two-
rzenia testów, formularzy, an-
kiet, pracy wychowawczej. Pro-
gram umożliwia nauczycielo-
wi pracę z klasą w tzw. chmu-
rze. Pakiet zapewnia też bez-

płatne konta (1 TB dla szkoły)
dla pracowników i uczniów.

– Nasza placówka, po podpi-
saniu umowy z dostawcą opro-
gramowania, została pierw-
szym w Wielkopolsce regional-
nym centrum innowacji Mi-
crosoft – wyjaśniał Jan Bart-
czak, dyrektor ODN w Kali-
szu. – Będziemy teraz prowa-
dzili specjalne, certyfikowane
szkolenia.

Przykłady dobrych praktyk
we wdrażaniu i praktycznym
wykorzystaniu rozwiązań
„chmurowych” zaprezentował
zastępca prezydenta Gniezna
Michał Powałowski. Miasto
zdecydowało się na aplikacje
Microsoftu 3 lata temu i w tym
roku zakończy proces ich
wdrażania we wszystkich
szkołach podstawowych.

Po konferencji grupa 30 dy-
rektorów i nauczycieli wzięła
udział w warsztatach, w trak-
cie których poznali podstawo-
we narzędzia, aplikacje i spo-
soby ich wykorzystania w za-
jęciach dydaktycznych. RAK

Pomogą w edukacji

Zaprezentowane w kaliskim ODN rozwiązania mają ułatwić
nauczycielom prowadzenie zajęć dydaktycznych.
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Samorządowcy z Wrze-
śni przygotowali projekt
budowy zintegrowane-

go centrum przesiadkowego,
które ma stanąć w pobliżu
miejscowego dworca PKP. 
Powstanie m.in. parking
„Park&Ride” z 90 miejscami
postojowymi i zadaszony
obiekt „Bike&Ride”, przysto-
sowany do parkowania 22
rowerów. 

Co jeszcze zaplanowano?
Na przykład kupno autobusu
elektrycznego, który będzie
obsługiwać dwie nowe linie
komunikacyjne, łączące centra
przesiadkowe i kluczowe dla
mieszkańców Wrześni obiekty.
Nowe drogi gminne połączą
m.in. dworzec PKP (projekto-
wane centrum przesiadkowe),
dworzec PKS oraz centrum
miasta. Teren inwestycji bę-
dzie monitorowany, co popra-
wi bezpieczeństwo pasażerów,
a także przystosowany do ob-
sługi osób niepełnosprawnych.
Ponadto zainstalowane zosta-
ną tablice informacyjne i info-

kiosk, ułatwiające lekturę roz-
kładów jazdy i trasy przejaz-
dów.

– Stawiamy na ekologię i ko-
munikację zbiorową. Chcemy
poprawić pasażerom warunki
dojazdu do Poznania i do
Wrześni – tłumaczył dzienni-
karzom 2 lutego, podczas kon-
ferencji prasowej, burmistrz

Tomasz Kałużny. – To nasz
największy unijny projekt, się-
gający niemal 10 procent bu-
dżetu gminy.

– Przedsięwzięcie we Wrze-
śni jest dość kosztowne, ale
stanowi ważny element reali-
zacji tego, co chcemy osiągnąć
przy skutecznej współpracy
m.in. z lokalnymi samorzą-

dowcami. Wszystkim nam za-
leży na zrównoważonym roz-
woju w całej aglomeracji po-
znańskiej – podkreślił Leszek
Wojtasiak z zarządu woje-
wództwa, który w imieniu in-
stytucji zarządzającej WRPO
2014+ parafował umowę.

Zadanie będzie kosztować
ponad 21 mln zł, z czego nie-

mal 17,5 mln zł stanowi dofi-
nansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. 

W ramach pierwszego kon-
kursu, dotyczącego tzw. ni-
skiej emisji, Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego wy-
brał projekty na łączną kwotę
ponad 160 mln zł.          RAK

Z przesiadką na pociąg
Września wybuduje w pobliżu dworca PKP centrum przesiadkowe.

Umowę podpisali burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny i Leszek
Wojtasiak z zarządu województwa.

FO
T.

 P
. R

AT
AJ

C
ZA

K

Dofinansowany z WRPO 2014+ autobus elektryczny (na
zdjęciu wizualizacja) ma obsługiwać dwie nowe linie.
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Pojawiło się sporo zmian 
w tegorocznym harmonogra-
mie naborów wniosków o dofi-
nansowanie w trybie konkur-
sowym w ramach WRPO
2014+. W trzecim kwartale
odbędzie się dodatkowy kon-
kurs na wzmocnienie regional-
nego układu powiązań drogo-
wych (poddziałanie 5.1.1). Kon-
kretnie dotyczy on projektów na
budowę, rozbudowę i moderni-
zację dróg, skrzyżowań czy ob-
wodnic. Do podziału będzie
200 mln zł – to najwyższa (jak
dotąd) alokacja przeznaczona
na jeden konkurs w tym roku.

To nie jedyny nabór na drogi
wojewódzkie w 2017 roku. Na
ich przebudowę czy rozbudowę
zaplanowane jest w trzech kon-
kursach około 413 mln złotych.
Przypomnijmy, że podobne pie-
niądze unijne zostały wydane na
ten cel w zeszłym roku. Wtedy to
na konkursy drogowe przezna-
czono około 420 mln złotych. 

Będzie także dodatkowy nabór
wniosków w ramach poznań-
skiego ZIT-u na wspieranie stra-
tegii niskoemisyjnych, w tym
mobilności miejskiej (poddziała-
nie 3.3.3). Na zakup autobusów
czy budowę węzłów przesiadko-
wych zaplanowano aż 90 mln zł.
Konkursu należy wypatrywać 
w drugim kwartale. W tym sa-
mym czasie odbędą się dwa na-
bory w ramach ZIT dla rozwoju
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Na pierwszy z nich, czyli infra-
strukturę edukacyjną i szkole-
niową (poddziałanie 9.3.5), do
wydania będzie 9,3 mln zł, na-
tomiast na kształcenie zawodo-
we młodzieży i dorosłych (pod-
działanie 8.3.5) – 2,7 mln zł. 

Zmiany wprowadzono też 
w osi szóstej, związanej z ryn-
kiem pracy. Zmieniono alokacje
na cztery konkursy dotyczące
wspierania aktywności zawo-
dowej pracowników poprzez
działania prozdrowotne (pod-
działanie 6.6.1) oraz wprowa-
dzono jeden dodatkowy nabór
na to samo działanie. Konkurs
odbędzie się w III kwartale, do
podziału jest 8,5 mln zł.

Powyższe zmiany oznaczają,
że zwiększy się ogólna kwota na
wszystkie konkursy z WRPO
2014+ w 2017 roku – z około
2 mld zł do prawie 2,3 mld zł.
Wzrośnie też ich liczba – z do-
tychczasowych 53 do 56. MMAARRKK

Więcej 
na drogi

Teraz ma być szybciej 
i prościej, by pozyskać
unijne dofinansowanie na

szkolenia dla pracowników. Czę-
ściowy zwrot kosztów to tylko
jedno z udogodnień dla firm.
Pracodawca lub pracownik bę-
dzie mógł sam zdecydować,
na które szkolenie chce pójść.
Jest jeden warunek – tematyka
kursu musi być wybrana z Bazy
Usług Rozwojowych. To plat-
forma internetowa www.uslugi-
rozwojowe.parp.gov.pl, gdzie
zgromadzone są aktualne ofer-
ty firm szkoleniowych, z których
usług można skorzystać. 

Od 1 marca przedsiębiorcy,
którzy zdecydują się wysłać
swoich pracowników na szko-
lenie za pośrednictwem tej
bazy, lub też skorzystają z usłu-
gi doradczej, będą mogli liczyć
na refundację od 50 do 80
proc. kosztów poniesionych 
z tego tytułu – pod warunkiem,
że szkolenie nie przekroczy od-
powiednio do 5 tys. zł na pra-
cownika i do 100 tys. zł na fir-
mę. Z oferty wyłączone są duże
przedsiębiorstwa. 

Jak działa strona? 

Baza umożliwia przedsiębior-
com (lub samym pracowni-
kom) samodzielnie dokonanie
wyboru usługi z kilku tysięcy do-
stępnych na stronie. Oferty

pochodzą od firm z branży
szkoleniowej, które ogłaszają
się za pośrednictwem domeny.
Nowoczesna przestrzeń infor-
macyjna portalu daje możli-
wość zarówno prezentacji pro-
ponowanych usług, jak i kadry
kształcącej oraz porównania
swojej pozycji na rynku wobec
konkurencji. 

Opublikowanie oferty szko-
leniowej jest bezpłatne, ale
trzeba spełnić odpowiednie wa-

runki (szczegóły na stronie
www.uslugirozwojowe.parp.gov.
pl). Tym, co wyróżnia wyszuki-
warkę, jest możliwość skorzy-
stania z szansy na świadczenie
usług dla klientów, którzy uzy-
skali dofinansowanie z fundu-
szy europejskich. Takie połą-
czenie sprawia, że proces apli-
kowania o pieniądze unijne na
sfinansowanie szkoleń i do-
radztwa na rozwój firmy, a tak-

że wyszukiwanie ofert, które
najlepiej odpowiadają potrze-
bom przedsiębiorstwa – są
znacznie prostsze.  

Dodatkowo system zakłada
szereg rozwiązań pozwalają-
cych na efektywną ocenę ja-
kości udzielanego wsparcia
(np. wymóg dokonania oceny
usługi przez uczestnika pro-
jektu pod kątem osiągnięcia za-
kładanego celu usług), me-
chanizmy prostego wyszukiwa-

nia i filtrowania konkretnych
usług, a także zgłaszania za-
potrzebowania na usługi, które
w danym momencie nie są do-
stępne w bazie (tzw. giełda
usług). 

Odwiedź operatora 
regionalnego 

Procedura ubiegania się 
o wsparcie na szkolenia nie

jest skomplikowana. Po wy-
borze oferty z Bazy Usług Roz-
wojowych przedsiębiorca po-
winien udać się do najbliż-
szego operatora regionalnego
(lista adresów w ramce obok).
Musi tam złożyć dokumenty
aplikacyjne w celu potwier-
dzenia, czy dane szkolenie 
i zaplanowane koszty są kwa-
lifikowalne. W tym momencie
sprawdzane jest, czy wybrane
przez przedsiębiorcę szkolenie
lub usługa doradcza znajduje
się w Bazie Usług Rozwojo-
wych. Jeśli tak – to operator
w ciągu 14 dni weryfikuje i za-
twierdza dokumenty zgłosze-
niowe. Dzięki temu możliwe
jest zawarcie umowy pomię-
dzy przedsiębiorcą a opera-
torem. 

Później przedsiębiorca zgła-
sza pracowników na wybrane
szkolenia. Po ich ukończe-
niu, skorzystaniu z doradz-
twa oraz dokonaniu oceny
usługi rozwojowej, przedsię-
biorca może złożyć wniosek 
o refundację, która nie może
przekroczyć 80 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych. Oczy-
wiście, aby refundacja była
tak wysoka, trzeba spełnić
kilka warunków, m.in. wiel-
kość przedsiębiorstwa (mi-
kro, małe, średnie), branża 
(o najwyższym potencjale roz-
wojowym, strategicznym dla

rozwoju regionu) lub objęcie
wsparciem szkoleniowym spe-
cyficznej grupy pracowników
(osoby w wieku 50+ lub o ni-
skich kwalifikacjach).

60 mln na 3 lata

To wszystko oznacza, że naj-
pierw przedsiębiorca będzie
korzystał z wybranych usług
rozwojowych, ponosząc ich
koszty, a następnie – na pod-
stawie umowy uprzednio pod-
pisanej z jednym z pięciu ope-
ratorów regionalnych – zrefun-
dowana zostanie mu odpo-
wiednia część opłaty za te
usługi. 

Na wsparcie szkoleniowe za
pośrednictwem Bazy Usług Roz-
wojowych w Wielkopolsce prze-
znaczono około 60 mln zł. Pie-
niądze będą wydawane, po-
cząwszy od 1 marca, przez ko-
lejne trzy lata. 

Dystrybucją tych funduszy,
czyli przyznawaniem dofinan-
sowań na szkolenia, zajmują
się operatorzy regionalni. Dzia-
łają oni w subregionach: kali-
skim, poznańskim, leszczyń-
skim, pilskim i konińskim.
Warto skorzystać z doradz-
twa operatorów, którzy po-
mogą w zdiagnozowaniu po-
trzeb firmy, a także w wyborze
optymalnych szkoleń dla pra-
cowników.                     MMAARRKK

Szkolenia za unijne pieniądze!
Od 1 marca małe i średnie firmy mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla
pracowników oraz usługi doradcze.

Przedsiębiorca lub pracownik może samodzielnie wybrać szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
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� Agencja Rozwoju Regional-
nego S.A. w Koninie – subre-
gion koniński (www.arrko-
nin.org.pl),
� Zakład Doskonalenia Za-
wodowego – subregion lesz-
czyński (www.zdz.com.pl),
� Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości – subre-
gion kaliski (www.kip.ka-
lisz.pl),
� Wielkopolska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o. – subregion poznański
(www.warp.org.pl), 
� Fundusz Rozwoju i Promo-
cji Województwa Wielkopol-
skiego S.A. – subregion pilski
(www.fripww.pl).

Wykaz operatorów
działających 
w subregionach:

Przedsiębiorca będzie korzystał 
z wybranych usług rozwojowych,
ponosząc ich koszty, a następnie

– na podstawie umowy uprzednio podpi-
sanej z jednym z pięciu operatorów 
regionalnych – zrefundowana zostanie mu
odpowiednia część opłaty za te usługi. 
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MMaasszz  ppoommyyssłł  nnaa  pprroojjeekktt,,  aallee  nniiee
wwiieesszz,,  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  ppoozzyysskkaaćć
ppiieenniiąąddzzee  uunniijjnnee  nnaa  jjeeggoo  rreeaallii--
zzaaccjjęę??  TToo  ddoobbrryy  mmoommeenntt,,  aabbyy
ooddwwiieeddzziićć  jjeeddeenn  zz  kkiillkkuu  ppuunnkkttóóww
iinnffoorrmmaaccyyjjnnyycchh  ffuunndduusszzyy  eeuurroo--
ppeejjsskkiicchh  ((PPIIFFEE))..  

W Wielkopolsce jest sześć
miast, w których funkcjonują
punkty informacyjne funduszy
europejskich, to: Kalisz, Konin,
Leszno, Nowy Tomyśl, Piła 
i Poznań. Tylko w ubiegłym roku
z porad specjalistów zatrudnio-
nych w tych punktach skorzy-
stało 25 tysięcy osób. 

Konsultanci udzielają infor-
macji w swojej siedzibie, jak rów-
nież telefonicznie oraz drogą 
e-mailową. Dojeżdżają także do
miejscowości, w których nie ma
stałego biura PIFE. Harmono-
gram wyjazdów publikowany jest
co miesiąc na portalu funduszy
europejskich (www.fundusze-
europejskie.gov.pl) oraz na stro-
nie internetowej Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020
(www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

Aby zorganizować tzw. mobil-
ny punkt informacyjny funduszy
europejskich w twojej miejsco-
wości, wystarczy zgłosić taką po-
trzebę w głównym PIFE w Po-
znaniu, zlokalizowanym w sie-
dzibie Urzędu Marszałkowskiego
przy al. Niepodległości 34.

Sieć PIFE to nie tylko konsul-
tacje, ale również bezpłatne
spotkania informacyjne, szko-
lenia oraz materiały o wsparciu
oferowanym z pieniędzy unij-
nych. W szkołach ponadgimna-
zjalnych i na uczelniach wyż-
szych, które zgłoszą chęć współ-
pracy, specjaliści z PIFE prze-
prowadzą lekcje lub wykłady
poświęcone funduszom unijnym
dla młodych osób. 

Jeżeli zainteresowałeś się jed-
ną z powyższych usług, to mo-
żesz zgłosić się do najbliższego
punktu informacyjnego funduszy
europejskich. Potrzebne dane
znajdziesz w zakładce „Punkty in-
formacyjne” na stronie interne-
towej WRPO oraz na portalu
funduszy europejskich. MMAARRKK

Zgłoś się po informacje 
o funduszach

Rozpoczął się gorący okres
przygotowań do składa-
nia wniosków w ramach

konkursów z pierwszego kwar-
tału. Ogłoszenia o naborach
pojawiły się już na stronie in-
ternetowej www.wrpo.wielko-
polskie.pl. To oznacza, że od
drugiej połowy lutego będzie
można składać pierwsze wnio-
ski za pośrednictwem Lokalne-
go Systemu Informatycznego.
Tematyka konkursów jest zróż-
nicowana. 

Węzły i drogi

Najszybciej, bo od 22 lutego, 
w ramach zintegrowanych in-
westycji terytorialnych będzie
można aplikować w dwóch kon-
kursach, zakładających wspie-
ranie strategii niskoemisyjnych,
w tym mobilności miejskiej (tj.
poddziałania 3.3.3 i 3.3.4). Do
pierwszego z nich wnioski mogą
składać podmioty należące do
Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Poznania, a do dru-
giego podmioty tworzące ZIT dla
rozwoju Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej. Na konkursy za-
planowano kwotę 120 mln zł, 
którą będzie można wykorzystać
na budowę zintegrowanych wę-
złów przesiadkowych i zakup au-
tobusów. 

Znaczna część pieniędzy 
z unijnego „tortu” zostanie prze-
znaczona na drogi. Na wzmoc-
nienie regionalnego układu po-
wiązań drogowych jest do po-
działu 170 mln złotych. Z tych
pieniędzy będą budowane, prze-
budowywane i modernizowane
drogi wojewódzkie oraz ob-
wodnice wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. 

Wnioski w tym konkursie moż-
na składać od 1 marca przez 10
dni. 

Przedszkola i edukacja

Więcej czasu na składanie
wniosków będzie w konkursie
na inwestowanie w rozwój in-
frastruktury przedszkolnej (pod-
działanie 9.3.1). Wnioski będą
przyjmowane od 1 do 31 mar-
ca, a do podziału jest 20 mln zł. 

Pieniądze można przezna-
czyć głównie na adaptację,
modernizację czy wyposażenie
już istniejących placówek. Tyl-
ko w uzasadnionych przypad-
kach fundusze unijne wesprą
budowę czy wyposażenie no-
wych przedszkoli. Planując
jednak takie inwestycje, trze-
ba pamiętać przede wszystkim
o złożeniu wniosku do kon-
kursu na dotacje dla przed-

sięwzięć związanych z eduka-
cją przedszkolną (poddziałanie
8.1.1). 

Obydwa konkursy są ze sobą
powiązane, tzn. aby wnioskować
o infrastrukturę przedszkoli,
trzeba najpierw złożyć wniosek
na edukację. W puli jest 33 mln
zł – przeznaczone na wsparcie
tworzenia miejsc wychowania
przedszkolnego, rozszerzenie
oferty placówek przedszkolnych
lub podniesienie kwalifikacji
nauczycieli wychowania przed-
szkolnego.

Oddzielny konkurs z zakresu
edukacji przedszkolnej skiero-
wany jest do lokalnych grup
działania. Do podziału jest 10
mln zł, a wnioski można składać
do 17 marca. 

Sześć konkursów

Pozostałe sześć konkursów
zostanie ogłoszonych do koń-
ca kwartału.   Już dzisiaj war-
to dowiedzieć się, czego będą
dotyczyły. 

80 mln zł zaplanowano na
konkurs z zakresu „małej re-
tencji” (podziałanie 4.1.2). 
W tym przypadku dofinanso-
wane zostaną projekty mające
na celu zwiększenie lub zacho-
wanie retencji. Tutaj chodzi
głównie o projekty w zakresie
podpiętrzania jezior i stawów czy

też budowania nowych zbiorni-
ków wodnych.

W naborach w pierwszym
kwartale sporo miejsca zosta-
nie poświęcone na konkursy
dotyczące usług społecznych 
i zdrowotnych. Aż 90 mln zł bę-
dzie do wydania na infra-
strukturę ochrony zdrowia
(poddziałanie 9.1.1). Z tych
pieniędzy będą dofinansowa-
ne projekty podmiotów lecz-
niczych o znaczeniu regional-
nym i lokalnym, a konkretnie:
prace remontowo-budowlane,

wyposażenie w sprzęt me-
dyczny czy zakup oprogramo-
wania.

Pojawią się także dwa kon-
kursy wspierające aktywność
zawodową, choć każdy z nich
będzie dotyczył innego obszaru.
Ponad 46 mln zł zostanie prze-
znaczone na projekty pomaga-
jące osobom wyłączonym z ryn-

ku pracy (z powodu opieki nad
dziećmi) na powrót do aktyw-
ności zawodowej. Z tych pie-
niędzy zostaną utworzone nowe
miejsca opieki nad dzieckiem
do 3. roku życia, wydłużany
będzie czas pracy żłobków, klu-
bów dziecięcych, a także dofi-
nansowane zostaną usługi opie-
kunów dziennych i niań. 

Inną formę wspierania ak-
tywności zawodowej zakłada 
z kolei konkurs, który dotyczy
stworzenia programu profilak-
tyki zdrowotnej.

Pojawi się także nabór wnio-
sków, w którym wybrane zo-
staną projekty zakładające po-
prawę usług wsparcia rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, 
a także usług opiekuńczych i asy-
stenckich nad osobami niesa-
modzielnymi. Chodzi o konkurs
z poddziałania 7.2.2, w którym
do podziału jest 46 mln zł.

Dotacje w subregionach

Nie są to wszystkie możliwości
uzyskania dofinansowania 
z WRPO 2014+ w drodze kon-
kursowej, z których można
aktualnie skorzystać. Nadal
bowiem można składać wnio-
ski w niektórych naborach
ogłoszonych jeszcze w ubie-
głym roku. 

Do 28 lutego przyjmowane
są aplikacje w konkursie 
„Wzmocnienie regionalnego
układu powiązań w ramach
OSI”. Do dyspozycji jest pra-
wie 58 mln zł. Pula została po-
dzielona na trzy subregiony,
zgodnie z mandatem teryto-
rialnym – subregion gnieź-
nieński (20 mln zł), koniński
(prawie 30 mln zł) i leszczyń-
ski (prawie 8 mln zł).

Z kolei dla obszaru strate-
gicznej interwencji subregionu
pilskiego do podziału na inwe-
stycje w obszarze dziedzictwa
kulturowego regionu (poddzia-
łanie 4.4.1) jest 1,8 mln zł, 
a wnioski przyjmowane są do
28 lutego. 

Szczegółowe informacje do-
tyczące naborów, zasad i termi-
nów składania wniosków o dofi-
nansowanie projektów w ra-
mach WRPO 2014+ można zna-
leźć na stronie www.wrpo.wiel-
kopolskie.pl.                  MMAARRKK

Konkursy czas zacząć 
Ponad 620 mln złotych jest do podziału w 12 konkursach zaplanowanych 
w pierwszym kwartale w ramach WRPO 2014+.

Część konkursów w tym kwartale dotyczy budowy dróg oraz obniżenia niskiej emisji w transporcie miejskim.
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Szczegółowe informacje dotyczące
naborów, zasad i terminów 
składania wniosków o dofinanso-

wanie projektów w ramach WRPO 2014+
można znaleźć na stronie www.wrpo.
wielkopolskie.pl.

Biura PIFE prowadzą wybra-
ne jednostki samorządu te-
rytorialnego i organizacje po-
zarządowe. Główny punkt
znajduje się w Poznaniu, 
w Urzędzie Marszałkow-
skim. Punkt w Kaliszu pro-
wadzi Eurocentrum Inno-
wacji i Przedsiębiorczości, 
w Koninie – Agencja Roz-
woju Regionalnego, w Lesz-
nie – Starostwo Powiatowe,
a w Nowym Tomyślu i Pile za
prowadzenie PIFE odpowiada
Wielkopolska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości. 

Gdzie szukać
PIFE?
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Konkurs dotyczył poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infra-
struktury”, objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

– W wyniku naboru, który od-
był się w dniach od 2 do 16 li-
stopada 2016 r., do siedziby
Urzędu Marszałkowskiego
wpłynęło 157 wniosków na
łączną kwotę ponad 212 mi-
lionów złotych. Jest to blisko
trzykrotnie więcej niż limit pie-
niędzy dla naszego wojewódz-
twa, wynoszący 17,4 miliona
euro – podkreśla wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski.

Wnioski o przyznanie po-
mocy, złożone przez wielko-
polskie gminy w listopadzie
ubiegłego roku, zostały oce-
nione przez pryzmat kryteriów
wyboru operacji określonych 
w ministerialnym rozporzą-
dzeniu. W rezultacie 81 wnio-
sków, które uzyskały najwięcej
punktów, zmieściło się w limi-
cie stanowiącym 150 proc.
kwoty będącej do rozdyspo-
nowania w województwie wiel-
kopolskim.

Potencjalni beneficjenci mo-
gli ubiegać się o refundację do
63,63 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych operacji (maksy-
malnie 2 miliony złotych na be-
neficjenta). Pomoc przyzna-
wana będzie na operacje obej-
mujące swoim zakresem bu-
dowę, przebudowę lub wypo-
sażenie obiektów budowla-
nych, służących do zaopatrze-

nia w wodę lub odprowadzenia
ścieków. To m.in. oczyszczal-
nie ścieków, stacje uzdatnia-
nia wody czy też systemy ka-
nalizacji zbiorczej dla ście-
ków komunalnych lub przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków.
Wsparcie może również doty-
czyć zakupu urządzeń i mate-
riałów oraz usług niezbęd-
nych do realizacji planowa-
nych inwestycji.

– Kolejny etap oceny wnio-
sków polega na weryfikacji
kompletności i poprawności
złożonej dokumentacji dla 81
projektów, które otrzymały naj-
większą liczbę punktów za kry-
teria krajowe i wojewódzkie.
Pozwoli on wyłonić ostateczną
listę operacji, które uzyskają
dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej – wyjaśnia
Izabela Mroczek, dyrektor De-
partamentu PROW UMWW. 

Kto sięgnie po unijną dotację?
LLookkaallnnee  ggrruuppyy  ddzziiaałłaanniiaa  zz  WWiieell--
kkooppoollsskkii  pprroowwaaddzząą  nnaabboorryy
wwnniioosskkóóww  ww  rraammaacchh  ppooddddzziiaa--
łłaanniiaa  1199..22  „„WWssppaarrcciiee  nnaa  wwddrraa--
żżaanniiee  ssttrraatteeggiiii  rroozzwwoojjuu  llookkaall--
nneeggoo  kkiieerroowwaanneeggoo  pprrzzeezz  ssppoo--
łłeecczznnoośśćć””..

– Za pośrednictwem lokal-
nych grup działania oraz lokal-
nych grup rybackich do 2023
roku obszary wiejskie naszego
regionu uzyskają pomoc w kwo-
cie około 320 milionów złotych.
Pieniądze przeznaczone są
m.in. na wsparcie oddolnych
inicjatyw lokalnych, rozwijanie
przedsiębiorczości i tworzenie
nowych miejsc pracy na wsi 
– mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – Mieszkańcy
brali aktywny udział w opra-
cowaniu strategii rozwoju swo-
ich małych ojczyzn. Teraz
mogą sięgać po pieniądze za-
gwarantowane na ich realiza-

cję. Serdecznie zachęcam do
aplikowania o wsparcie finan-
sowe w ramach PROW 2014-
-2020.

29 lokalnych grup działania
i 2 lokalne grupy rybackie za-
mieszczają na swoich stronach
internetowych informacje o ak-
tualnie prowadzonych konkur-
sach w ramach realizacji lo-
kalnych strategii rozwoju wraz
z formularzami wniosków. Moż-
na tam również znaleźć har-
monogram naboru wniosków
do 2023 roku. 

Zakres wsparcia wynika ze
strategii przyjętych do finan-
sowania. Co najmniej połowa
pieniędzy przeznaczonych na
wdrażanie LSR będzie skiero-
wana na podejmowanie i roz-
wijanie działalności gospodar-
czej. Wiele strategii przewidu-
je dofinansowanie infrastruk-
tury turystycznej, rekreacyjnej

lub kulturowej, promocję dzie-
dzictwa lokalnego, kultury oraz
szkolenia i imprezy.

Wnioski należy składać 
w biurach LGD. Każdorazowo,
po zakończonym naborze, pro-
jekty są oceniane przez radę
LGD pod kątem zgodności z lo-
kalną strategią rozwoju oraz lo-
kalnymi kryteriami wyboru. Na
tej podstawie przyznaje się
punkty, które decydują o ko-
lejności na liście operacji i wa-
runkują możliwość uzyskania
dofinansowania w ramach do-
stępnych limitów środków. 

Następnie wybrane do dofi-
nansowania wnioski trafiają do
siedziby Urzędu Marszałkow-
skiego, gdzie podlegają dalszej
weryfikacji. Jeżeli proces ten
przebiegnie pomyślnie, wnio-
skodawcy podpisują z samo-
rządem województwa umowy 
o dofinansowanie projektów.

Pieniądze na rozwój lokalny

Impreza, która w tym roku od-
była się w dniach 20-29
stycznia, jest największym

wydarzeniem targowym na świe-
cie o tematyce rolno-spożywczej.
Ponad półtora tysiąca wystaw-
ców z całego świata przyjecha-
ło do Berlina, aby pokazać naj-
nowsze osiągnięcia nauki i prak-
tyki w zakresie uprawy roślin, ho-
dowli zwierząt oraz wyposażenia
dla rolnictwa, ogrodnictwa i go-
spodarstwa domowego. Blisko
pół miliona osób, które przez
dziesięć dni odwiedziły berlińskie
hale targowe, mogły spróbo-
wać potraw typowych dla róż-
nych zakątków globu. 

Polska smakuje

Tegorocznym krajem partner-
skim targów „Grüne Woche”
były Węgry. W stolicy Niemiec nie
mogło zabraknąć również wy-
stawców z Polski, którym przy-
świecało hasło „Polen schmeckt”
(Polska smakuje). Na wspólnym
stoisku pod patronatem Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zaprezentowano tradycje
kulinarne rodem z Wielkopolski,
Dolnego Śląska, Małopolski oraz
województw kujawsko-pomor-
skiego i lubuskiego. 

Nasz region reprezentowało
siedem firm biorących udział 
w projekcie pt. Sieć Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska,
wspieranym przez samorząd
województwa. Wspólnie z wy-
stawcami w targach uczestni-
czył wicemarszałek Krzysztof
Grabowski, który od wielu lat
dba o rozwój kulinarnej sieci. 

– Sieć dziedzictwa kulinar-
nego to ogólnoeuropejskie
przedsięwzięcie służące pro-
mocji tradycyjnej żywności, wy-
twarzanej w oparciu o zdrowe,
lokalne produkty. Jednym z plu-
sów członkostwa w wielkopol-
skiej sieci jest możliwość

uczestnictwa w targach i wy-
stawach odbywających się 
w kraju i za granicą – mówi
Krzysztof Grabowski. – Projekt
rozwija się dynamicznie, w tej
chwili w Wielkopolsce zrzesza
już 122 podmioty z branży spo-
żywczej i turystycznej. 

Wicemarszałek dodaje, że 
w tym roku pod koniec września
czeka nas ważne wydarzenie.
Wielkopolska będzie gospoda-
rzem 15. Europejskiego Forum
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
To kolejna szansa dla firm z na-
szego regionu, aby wypromo-
wać swoją ofertę i nawiązać
cenne kontakty biznesowe.

Obecność delegacji z Wiel-
kopolski na wydarzeniach tar-
gowych w Niemczech stanowi-
ła też znakomitą okazję do za-
cieśniania współpracy partner-
skiej między regionami. W Ber-
linie Krzysztof Grabowski spotkał
się z Joachimem Diesnerem 
– przedstawicielem Ministerstwa
Środowiska, Ochrony  Klimatu,
Rolnictwa i Ochrony Konsumen-
tów w rządzie Hesji, regionu
partnerskiego Wielkopolski.

Oferta Wielkopolski

Podczas styczniowych targów
„Grüne Woche” goście odwie-

dzający wielkopolskie stoisko
mieli okazję skosztować wielu
smakołyków przygotowanych
przez naszych wystawców. Za-
pach świeżego pieczywa, po-
danego z przetworami owoco-
wymi z gospodarstwa „Sycyn
pod lipą”, przyciągał tłumy en-
tuzjastów zdrowej żywności. 

Uczestnicy wydarzenia mogli
również posmakować paszte-
tów z dziczyzny pochodzących
z gospodarstwa agroturystycz-
nego „Pela – Wacek”, działa-
jącego we wsi Boruja w powie-
cie wolsztyńskim, czy też skosz-
tować przetworów ekologicz-
nych Rafała Dendka, produ-

centa z Okonka. Na wielbicieli
tradycyjnych wędlin czekały 
z kolei wyroby sygnowane mar-
ką „Tradycyjne Jadło”, a dla
smakoszy kozich serów swoją
ofertę przygotował Marek
Grądzki z Lwówka. 

Dużym zainteresowaniem
cieszyła się też nalewka „Be-
nedyktynka”, powstająca 
w niewielkim budynku poło-
żonym tuż obok wiekowych
murów klasztoru w Lubiniu 
w powiecie kościańskim. Jej
receptura od wieków przecho-
wywana była w ścisłej tajem-
nicy przez tamtejszych mni-
chów, a obecnie na butelkach
z nalewką widnieje niebieskie
logo Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego Wielkopolska. 

Na stoisku nie zabrakło rów-
nież domowych pierogów oraz
lodów w wielu smakach, przy-
gotowanych przez wroniecką
firmę cateringową Maciej Po-
mes. 

Zakup powierzchni wysta-
wienniczej dla wielkopolskiej
ekspozycji sfinansowany został
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach realizacji planu ope-
racyjnego KSOW na lata 2016-
-2017 w województwie wielko-
polskim. 

Zielony tydzień w Berlinie
Wielkopolska wspólnie z czterema innymi województwami zaprezentowała tradycyjną polską
żywność podczas 82. edycji berlińskich targów „Grüne Woche”.

Stoisko Wielkopolski podczas targów „Grüne Woche” 2017
w Berlinie.
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Delegacja z Wielkopolski podczas spotkania z przedstawi-
cielami regionu partnerskiego – Hesji.
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Program LED

WWoojjeewwóóddzzkkii  FFuunndduusszz  OOcchhrroonnyy
ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii  GGoossppooddaarrkkii  WWoodd--
nneejj  ww  PPoozznnaanniiuu  wwpprroowwaaddzziiłł  ddoo
sswwoojjeejj  ooffeerrttyy  ffiinnaannssoowweejj  nnoowwyy
pprroodduukktt,,  zzwwiiąązzaannyy  zz  mmooddeerrnnii--
zzaaccjjąą  oośśwwiieettlleenniiaa,,  ppoodd  nnaazzwwąą
„„LLEEDD  ––  oośśwwiieettlleenniiee  eenneerrggoo--
oosszzcczzęęddnnee””..  

Celem programu jest zmniej-
szenie zużycia energii elek-
trycznej w wyniku realizacji
przedsięwzięć polegających na
modernizacji oświetlenia ze-
wnętrznego na oświetlenie
energooszczędne, a w konse-
kwencji ograniczenie lub unik-
nięcie emisji dwutlenku węgla
(CO2). 

Jakie działania będzie moż-
na sfinansować? Na przykład
wymianę dotychczasowych
energochłonnych opraw oświe-
tleniowych na energooszczęd-
ne (wyposażone w układy re-
dukcji mocy) w istniejącej sie-
ci oświetleniowej, a także za-
montowanie nowych energo-
oszczędnych opraw oświetle-
niowych w ramach istniejącej
sieci oświetleniowej i istnieją-
cej sieci niskiego napięcia.

Program „LED – oświetlenie
energooszczędne” jest skie-
rowany do: jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związ-
ków, spółdzielni mieszkanio-
wych, wspólnot mieszkanio-
wych, państwowych lub sa-
morządowych szpitali oraz
spółek prawa handlowego, 
w których samorządy posiadają
bezpośrednio co najmniej 51
proc. udziałów.

Pomoc finansowa na reali-
zację poszczególnych przed-
sięwzięć będzie dostępna 
w postaci niskooprocentowa-
nej pożyczki, z możliwością jej
umorzenia do 40 proc.

Budżet programu, zaplano-
wanego na lata 2017-2020,
wynosi 80 milionów złotych.

Szczegółowe informacje na
temat przedsięwzięcia oraz
dane dotyczące naboru wnio-
sków (pierwszy nabór potrwa
do 3300  cczzeerrwwccaa) znajdują się na
stronie internetowej funduszu:
www.wfosgw.poznan.pl.    RRZZ

WW  WWoojjeewwóóddzzkkiimm  FFuunndduusszzuu
OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii  GGoossppoo--
ddaarrkkii  WWooddnneejj  ww  PPoozznnaanniiuu  zzaa--
kkoońńcczzoonnoo  ppiieerrwwsszzyy  eettaapp  oocceennyy
wwnniioosskkóóww  ddllaa  pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć
ddoottyycczząąccyycchh  eedduukkaaccjjii  eekkoolloo--
ggiicczznneejj  oo  cchhaarraakktteerrzzee  llookkaall--
nnyymm,,  zzaappllaannoowwaannyycchh  ww  22001177  rr..

12 stycznia w poznańskim
WFOŚiGW zakończyła się pro-
cedura oceny wniosków (pro-
wadzona według kryteriów
dostępu) na przedsięwzięcia
dotyczące edukacji ekolo-
gicznej o charakterze lokal-
nym, zaplanowane do reali-
zacji w 2017 roku.

Przypomnijmy, że w ramach
naboru, który zakończył się 
3 listopada 2016 roku, do
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu wpły-
nęło łącznie 208 wniosków.
Beneficjenci aplikowali w nich
o kwotę ponad 11,5 mln zł, 
z czego 10,7 mln zł to wydat-
ki zaplanowane w 2017 roku.

Z kolei całkowity koszt reali-
zowanych przedsięwzięć wy-
nosi 13,6 mln zł.

W wyniku przeprowadzonej
oceny kryteria dostępu spełni-
ło 170 wniosków (złożonych 
w terminie) na kwotę przekra-
czającą łącznie 9 mln zł, z cze-
go 8,3 mln zł to kwota ich dofi-
nansowania w 2017 roku. Apli-
kacje te zostały zakwalifikowa-
ne do dalszego etapu rozpatry-
wania – do oceny w zakresie wy-
stępowania pomocy publicznej.
Całkowity koszt przedsięwzięć
zaplanowanych do realizacji 
w pozytywnie ocenionych wnio-
skach wynosi 10,7 mln zł.

WFOŚiGW poinformował też,
że 38 wniosków uzyskało ne-
gatywny wynik oceny na etapie
kryteriów dostępu. 

Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na stronie
internetowej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu: www.wfosgw.poznan.pl.  JJLL

Po pierwszej ocenie
1166  ssttyycczznniiaa  ww  SSttaarroossttwwiiee  PPoo--
wwiiaattoowwyymm  ww  OOssttrrzzeesszzoowwiiee  ooddbbyyłłoo
ssiięę  II  FFoorruumm  EEnneerrggiiii  OOddnnaawwiiaallnneejj
PPoołłuuddnniioowweejj  WWiieellkkooppoollsskkii..

Na zaproszenie starosty
ostrzeszowskiego, doradca
energetyczny Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu Magdalena Żelichowska,
wzięła udział w I Forum Energii
Odnawialnej Południowej Wiel-
kopolski.

Spotkanie skierowane było
do przedstawicieli samorzą-
dów, właścicieli gospodarstw
domowych, organizacji poza-
rządowych oraz właścicieli ma-
łych, średnich i dużych firm,
którzy wdrażają lub planują in-
westycje zmniejszające zużycie
energii w budynkach. 

Wśród przedstawionych moż-
liwości finansowania tych przed-
sięwzięć znalazły się zarówno
pieniądze krajowe, jak i unijne.
Magdalena Żelichowska szcze-
gółowo omówiła zasady i warunki

dofinansowania inwestycji w za-
kresie ochrony powietrza, efek-
tywności energetycznej oraz od-
nawialnych źródeł energii (OZE)
w ramach programu Infrastruk-
tura i Środowisko (POIiŚ) na lata
2014-2020 oraz środków WFO-
ŚiGW w Poznaniu.

Fundusze unijne z POIiŚ w ra-
mach osi priorytetowej „Zmniej-
szenie emisyjności gospodarki”
skierowane są do różnego ro-
dzaju podmiotów: wspólnot 

i spółdzielni mieszkaniowych,
dużych przedsiębiorstw, samo-
rządów i ich spółek czy też pod-
miotów świadczących usługi pu-
bliczne, niebędących przedsię-
biorstwami.

Z myślą o osobach fizycz-
nych WFOŚiGW w Poznaniu przy-
gotował z kolei wsparcie z trzech
programów priorytetowych: na
inwestycje w OZE, termomo-
dernizację budynków i wymianę
źródeł ciepła.                      MMŻŻ

Debata o czystej energii

Magdalena Żelichowska omówiła zasady i warunki dofi-
nansowania proekologicznych inwestycji.
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Wostatnim czasie smog
bardzo mocno zaist-
niał w polskiej prze-

strzeni medialnej. Nazwa po-
chodzi od angielskich słów:
smoke (dym) i fog (mgła). Smog
jest mieszaniną powstałą z tru-
jących zanieczyszczeń w po-
wietrzu, spowodowanych dzia-
łalnością człowieka oraz nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycz-
nych. Jest to realny i ważny pro-
blem, dostrzegany w Polsce
zwłaszcza zimą. 

Zanieczyszczenie powietrza
to wszystkie substancje gazowe,
stałe lub ciekłe, znajdujące się
w powietrzu w ilościach więk-
szych niż ich średnia zawartość.
Główną przyczyną zanieczysz-
czenia powietrza w Polsce jest
„niska emisja”, czyli emisja py-
łów i szkodliwych gazów po-
chodząca z domowych pieców
grzewczych i lokalnych kotłow-
ni węglowych, w których spala-
nie węgla odbywa się w nie-
efektywny sposób. 

Cechą charakterystyczną „ni-
skiej emisji” jest to, że wywołują
ją liczne źródła wprowadzające
do powietrza niewielkie ilości za-
nieczyszczeń. Duża liczba ko-
minów o niewielkiej wysokości
powoduje, że wprowadzanie za-
nieczyszczenia do środowiska
jest bardzo uciążliwe. Zanie-
czyszczenia gromadzą się wokół

miejsca powstawania, a są to
najczęściej obszary o zwartej za-
budowie mieszkaniowej.

Według szacunków Europej-
skiej Agencji Środowiska za-
nieczyszczenie powietrza w Pol-
sce przyczynia się do przed-
wczesnej śmierci około 45 tys.
mieszkańców naszego kraju.
Na zły stan powietrza w Polsce
wpływają powstałe w wyniku
spalania szkodliwe substancje.
Do najważniejszych z nich na-
leżą: pyły zawieszone – PM 10 
i PM 2,5, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, metale ciężkie
(np. rtęć czy ołów), wielopier-

ścieniowe węglowodory aro-
matyczne (m.in. benzo(a)piren)
oraz trujące dioksyny. 

Zanieczyszczenia oddziałują 
w sposób negatywny na ludzkie
zdrowie. Np. benzo(a)piren wy-
kazuje silne działanie rako-
twórcze, a także powoduje
uszkodzenie m.in. układu chłon-
nego, krwiotwórczego i odde-
chowego. Oddziałuje on szko-
dliwie nie tylko na zdrowie ludz-
kie, ale także na roślinność, gle-
by i wodę.

Z problemem jakości powie-
trza powiązany jest sposób bu-
dowy i eksploatacji budynków.

W wielu z nich energia marnu-
je się, uciekając przez nie-
szczelne okna, drzwi, ściany
czy dach. Odpowiednie ocie-
plenie domów oraz montaż no-
wych okien i drzwi obniża zuży-
cie energii cieplnej nawet o po-
łowę. Ponadto większość eks-
ploatowanych w Polsce kotłów
na węgiel emituje bardzo duże
ilości pyłów i szkodliwych sub-
stancji. Z kolei źródła ciepła,
które nie pogarszają jakości
powietrza, to: gaz, ciepło sie-
ciowe czy źródła odnawialne. 

Ze smogiem trzeba walczyć
na wielu płaszczyznach. Komitet

Ekonomiczny Rady Ministrów
wypracował rekomendacje, któ-
re obejmują m.in. przyspiesze-
nie prac nad rozporządzeniem 
w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe, wprowadzenie
rozporządzenia w sprawie norm
jakościowych dla paliw stałych,
skupienie środków NFOŚiGW
na działaniach na rzecz popra-
wy jakości powietrza, wprowa-
dzenie wymogu stopniowego
podłączania do sieci ciepłowni-
czej budynków zlokalizowanych
na terenach miejskich i pod-
miejskich, rozwój sieci stacji
pomiarowych stanu powietrza, 
a także promocję i zachęty na
rzecz rozwoju elektromobilności.

Jednym z priorytetów reali-
zowanych przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu jest ochrona powietrza. 
Z myślą o osobach fizycznych
fundusz przygotował w 2017
roku wsparcie z programów
priorytetowych na inwestycje
w odnawialne źródła energii, ter-
momodernizację budynków
mieszkaniowych oraz wymianę
źródeł ciepła. Więcej informacji
o tych programach poznań-
skiego WFOŚiGW można zna-
leźć na stronie internetowej
www.wfosgw.poznan.pl w za-
kładce „oferta dla osób fizycz-
nych”.                                  ŁŁDD  

Skąd się bierze smog?
Zanieczyszczenie powietrza to bardzo poważny problem.

„Niska emisja” jest jedną z głównych przyczyn powstawania smogu.
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Z programu LED będzie moż-
na sfinansować wymianę
lamp.
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monitorujemy radnych

>> Bożena Nowacka:

Słowo to za mało

>> Jestem radną, bo… tak zdecydowali moi wyborcy.
>> Gdy po raz pierwszy zasiadłam w sejmowych ławach…

zastanawiałam się, jak w przestrzeni regionu zobaczę gmi-
nę, powiat.

>> W samorządzie najchętniej zmieniłabym… zasady fi-
nansowania samorządów. Dochody powiatów, a zwłaszcza
województw w dużej mierze zależą od dochodów państwa,
trudno je zaplanować.

>> Kiedy wracam z sesji sejmiku… odreagowuję zabawą 
z wnukiem.

>> Gdy słyszę „autorytet”, myślę… ze smutkiem, jak łatwo
dziś deprecjonuje się autorytety.

>> Mój ulubiony bohater to… pozytywista: i ten dziewiętna-
stowieczny, i ten współczesny.

>> Słowo, które najlepiej opisuje mój charakter, to… Jed-
no słowo to za mało.

>> Największym zaskoczeniem ostatnio było dla mnie… to,
że o radości uczestnictwa w WOŚP wielu milionów Polaków
można w mediach nie powiedzieć ani słowa… Smutne to.

>> Gdybym mogła cofnąć czas… Nigdy nie myślę w ten spo-
sób, zawsze gna mnie do przodu.

>> Moje największe marzenie to… prowadzić rodzinny pen-
sjonat i gotować dla gości. 

>> Nigdy nie mogłabym… skrzywdzić żywego stworzenia.
>> Przepadam za… siłą kobiet z mojego stowarzyszenia

„Wrzoski” i prozą Doris Lessing.
>> Nie znoszę, gdy… muszę brać udział w jałowych dyskusjach.
>> Gdy jestem głodna… jestem zła.

>> Bożena Nowacka
>> ur. 17 stycznia 1960 r., Wądroże Wielkie
>> sekretarz powiatu w Starostwie 

Powiatowym we Wrześni
>> wybrana z listy PO, w okręgu nr 3
>> 9464 głosy
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Gdzie powinien (lub nie) leczyć
się dyrektor szpitala? Czy to
rozsądne, by oddawał się 
w ręce swoich podwładnych? 
– zastanawiali się radni pod-
czas styczniowego posiedzenia
sejmikowej Komisji Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Publicznego.

– Szef Szpitala Wojewódz-
kiego w Poznaniu Jacek Łu-
komski ostatnio choruje, ale
wkrótce powinien wrócić do
pracy – stwierdził, omawiając
jeden z projektów uchwał
sejmiku, Maciej Sytek, dy-
rektor Departamentu Zdro-
wia w UMWW.

–  Potwierdzam, na posie-
dzenie rady społecznej dyrek-
tor przyszedł w piżamie, wstał
prosto ze szpitalnego łóżka 
– zauważyła radna Mirosława
Kaźmierczak.

– Zobaczymy, jak go wyleczą
przy Lutyckiej, przecież to
jego placówka? – zastanawiał
się radny Ryszard Grobelny.

– Albo utrudnią leczenie 
i okaże się, że lepiej kurować
się w cudzym szpitalu! – wy-
palił z uśmiechem wiceprze-
wodniczący komisji Rafał Że-
lanowski. 

– Właśnie, żeby było na
kogo zrzucić odpowiedzialność
w razie niepowodzenia – pod-
sumował wyraźnie rozbawio-
ny Maciej Sytek.

podsłuchane

Dość nietypową atrakcję za-
fundowała radnym przewod-
nicząca sejmiku Zofia Szal-
czyk. W przerwie stycznio-
wej sesji jej uczestnicy mieli
okazję wysłuchać wykładu dr
hab. inż. Joanny Bajerskiej 
z Katedry Żywienia Człowie-
ka poznańskiego Uniwersyte-
tu Przyrodniczego. Pogadanka
nosiła tytuł „Dietetyczne se-
krety długowieczności”.

Trzeba przyznać, że nie
wszyscy radni skorzystali 
z propozycji. Ci jednak, którzy
pozostali w sali sesyjnej, re-
agowali naprawdę żywiołowo
na przekazywane wskazówki.

– Słyszałem!!! – wykrzyknął
z udawanym wyrzutem, wy-
chylając się zza drzwi, obda-
rzony słuszną posturą radny
Maciej Wituski, gdy pani dok-
tor zakomunikowała, że jed-
nym z czynników skracają-
cych czas życia jest „nad-
mierna masa ciała”.

– Trzeba zwracać uwagę
na niezdrowe przekąski, 
a zauważyłam, że państwo 
w przerwie sesji jecie droż-
dżówki… – zganiła radnych
prelegentka.

– Ale małe! – podniosły się
natychmiast usprawiedliwia-
jące głosy z sali.

Największe poruszenie słu-
chaczy wywołały niewątpliwie
porady dotyczące wpływu die-
ty i stylu życia na długo-
wieczność, wyrażone przez
cytowanych podczas wykładu
stulatków. Propozycja pew-
nej babcinki, by codziennie
wychylać kieliszek porto i jeść
kawałek czekolady spotkała
się z pomrukiem zadowolenia.
Wybuch przeciwnych emocji
przyniosła porada innego sę-
dziwego pana, który zadekla-
rował: „żadnego wina, tytoniu
i kobiet!”.

– Żył długo, ale po co?! – nie
wytrzymał Ryszard Grobelny.

nauczone

Czy dla długowieczności warto ponieść liczne wyrzeczenia dotyczące diety? – zastanawiali
się radni, którzy postanowili pozostać na czas wykładu w sali sesyjnej.
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Pewnego grudniowego dnia w urzędzie…
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podpatrzone


