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Dali absolutorium Powódź niestraszna Coraz więcej euro
Podczas majowej sesji sejmik udzielił zarzą-
dowi województwa absolutorium za wykona-
nie ubiegłorocznego budżetu. Za było 26 rad-
nych, a 11 wstrzymało się od głosu.

– Dotąd tylko dwa województwa mają niż-
szy od naszego wskaźnik zadłużenia – zwra-
cała uwagę skarbnik Elżbieta Kuzdro-Lubiń-
ska. Podczas sesji wszyscy chwalili stronę for-
malno-rachunkową polityki finansowej w 2012
roku. Radni PiS i SLD, którzy w większości
wstrzymali się od głosu, skrytykowali jednak
niektóre działania władz regionu, skarżąc się
m.in. na lekceważenie uwag zgłaszanych przez
opozycję. >> strona 4 FO
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W znamiennym momencie – gdy zewsząd do-
chodziły informacje o walce z powodziami – od-
dano do użytku zbiornik retencyjny w Rydzynie.
Został wybudowany przez Wielkopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w ciągu półtora
roku. Ma chronić miasto przed powodziami,
a przy okazji – spełniać funkcję rekreacyjną.

Budowa kosztowała 30,2 mln zł, z czego oko-
ło 20 mln zł stanowiła dotacja unijna. Po-
wierzchnia zbiornika wynosi ponad 40 hektarów,
a pojemność około 800 tysięcy metrów sze-
ściennych (plus 200 tysięcy metrów sześciennych
rezerwy powodziowej), średnia głębokość – 1,86
metra, a długość – 1650 metrów. >> strona 2

Prawie 2,2 mld euro – to najnowsza propo-
zycja kwoty, jaką Wielkopolska ma dostać na
regionalny program operacyjny na lata 2014-
-2020. O przyznaniu nam dodatkowych 76,6
mln euro poinformował Marek Woźniak po
spotkaniu marszałków województw w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego 4 czerwca.

O negocjacjach na ten temat z minister-
stwem oraz o sposobie podziału unijnej po-
mocy pomiędzy poszczególne województwa
dyskutowano również, na wniosek Komisji
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpra-
cy Międzynarodowej, podczas majowej sesji
sejmiku. >> strona 5

Biuro Informacyjne Woje-
wództwa Wielkopolskiego
w Brukseli ma nowy adres.
Wspólny Dom Regionów
otwarto na początku czerwca
z udziałem szefa Komisji Eu-
ropejskiej José Manuela Bar-
roso. >> strona 3

Są otwarci
Miasto Czarnków i gmina Ko-
strzyn Wielkopolski zostały
laureatami trzeciej edycji kon-
kursu „Wielkopolska Otwarta
dla Niepełnosprawnych” o Na-
grodę Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

>> strona 7

Wieś z herbem
Reporterska opowieść o Lę-
dyczku w północnej Wielko-
polsce, który od czterdzie-
stu lat już nie jest najmniej-
szym miastem w Polsce.

>> strona 8

Nasz generał
W cyklu „co za historia” przy-
pominamy, że mija 195 lat od
śmierci bohatera polskiego
hymnu narodowego. Generał
Jan Henryk Dąbrowski ostat-
nie lata życia spędził w pała-
cu w Winnej Górze.

>> strona 10

Inna strona
samorządu
Jak dziennikarze o przyrodzie
chcieli z panią skarbnik po-
gadać… Dyrektor teatru
i kaliszanki w bikini (no, na
razie w goglach). Marszałków
dwóch? Na wsi źle, w mieście
– niedobrze. >> strona 16

Wmaju został podpisa-
ny akt notarialny,
sankcjonujący za-

mianę nieruchomości pomię-
dzy samorządami wojewódz-
twa i miasta Poznania. Wo-
jewództwo zyskało grunt przy
ul. Szwajcarskiej w Poznaniu,
gdzie ma stanąć nowy szpital
matki i dziecka.

Zamierzenia są takie, by
była to inwestycja wykonana
w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Nowy szpi-
tal będzie miał 14 oddziałów
i około 420 łóżek. Ma posiadać
szpitalny oddział ratunkowy, 24
poradnie, szkołę rodzenia, blok
operacyjny, blok porodowy, dia-
gnostykę i laboratoria. Władze

województwa zapowiadają, że
przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy chciałyby ogłosić jeszcze
w 2013 roku.

Nim rozpocznie się budowa,
postanowiono zapytać mło-
dych pacjentów, jak wyobra-
żają sobie taką placówkę.
Konkurs plastyczny „Jeśli już
szpital, to jaki?”, pod patro-

natem marszałka wojewódz-
twa, zorganizowała spółka
Szpitale Wielkopolski. Wzię-
li w nim udział pacjenci
w wieku od 4,5 do 16 lat,
przebywający w placówkach
opieki zdrowotnej podległych
samorządowi województwa.

Jak miałby wyglądać nowy
szpital w dziecięcych wyobra-

żeniach? Powinien być kolo-
rowy – chodzi zarówno
o wystrój sal, jak i stroje per-
sonelu. Musi być wyposażony
w nowoczesny sprzęt (kompu-
tery, telewizory, telefony). Waż-
ny jest też kontakt z przyrodą,
a temu może służyć akwa-
rium, park, plac zabaw z dużą
ilością zieleni. >> strona 9

Kolorowo i nowocześnie
Jak dzieci wyobrażają sobie szpital, który wybuduje samorząd województwa?

Nowy szpital oczami dziesięcioletniej Agaty, która zdobyła w konkursie nagrodę główną w kategorii klas I-III.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Wyobrażenia
i życzenia

W pierwszym odruchu pomyślałem: co to za pomysł,
żeby spółka powołana do zbudowania nowego szpitala
dziecięcego, która niczego jeszcze nie wybudowała,
zajmowała się urządzaniem konkursu plastycznego,
polegającego na namalowaniu przez małych pacjentów,
jak sobie wyobrażają taką placówkę! Gdy obejrzałem
zwycięskie prace, uznałem, że to jednak miało sens.
To, że szpital zbudujemy zupełnie od podstaw, stwarza
niezwykłą okazję, by wprowadzić wiele z pomysłów
podsuwanych przez dzieci i młodzież. Dzięki temu pobyt
w lecznicy mógłby być nieco mniej uciążliwy.
Niedawno obchodziliśmy Dzień Dziecka, a tuż przed nim
– Dzień Samorządu Terytorialnego. Wykorzystam więc
okazję, by złożyć życzenia. Samorządowcom – żeby udało
się jak najszybciej wybudować ten bardzo potrzebny szpital
i żeby był kolorowy i przyjazny – jak na konkursowych
rysunkach. Dzieciom – żeby (choćby nowy obiekt był
najwspanialszy) nigdy nie musiały do niego trafić. �

Kolejne zakupione przez
samorząd województwa
nowoczesne pociągi do-
cierają do Wielkopolski.

Kontrakt na wyproduko-
wanie 22 „elfów” to największa
inwestycja w historii wielko-
polskiego samorządu – zamó-
wienie, współfinansowane ze
środków unijnych, opiewa na
prawie pół miliarda złotych.

Do końca roku w regionie
będzie już 20 tych pojazdów.
23 maja został odebrany ósmy
wielkopolski „elf”. Jak się
okazało, był to setny elek-
tryczny zespół trakcyjny wy-
produkowany przez firmę
PESA. Z tej okazji na po-
znańskim Dworcu Letnim od-

była się uroczystość, podczas
której wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak pokroił przy-
gotowany na tę okoliczność
tort w kształcie „elfa”.

Samorządowa spółka Ko-
leje Wielkopolskie, w której
barwach – między Kutnem
a Zbąszynkiem – kursują
„elfy” zaprezentowała ten no-
woczesny pociąg także dzie-
ciom z okazji ich święta.
1 czerwca urządzono dla nich
zabawę na Dworcu Letnim
oraz specjalną przejażdżkę
pociągiem wokół Poznania.
Zwycięzcy konkursów z wie-
dzy o kolei mogli w nagrodę
podczas tej podróży wcielić się
w rolę konduktorów. ABO

Zjedli „elfa” na dworcu

Marszałek Marek Woźniak i przewodniczący sejmiku Lech
Dymarski wzięli udział w uroczystościach związanych ze
150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego, które od-
były się 9 czerwca w Koninie i w gminie Ślesin. Elemen-
tem obchodów, dofinansowanych przez samorząd woje-
wództwa, była rekonstrukcja historyczna, która przypo-
mniała dwie bitwy z Rosjanami stoczone przez Polaków
pod Ignacewem. ABO
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Ożywili powstańczą pamięć

Wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak został przewodniczą-
cym zarządu Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza. Wy-
boru dokonano 25 maja pod-
czas VII walnego zgromadze-
nia stowarzyszenia.

Wojciech Jankowiak jest
absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji poznańskiego
uniwersytetu. ABO

Na czele
absolwentów

Członek zarządu wojewódz-
twa Tomasz Bugajski ode-
brał przyznany przez prezy-
denta RP Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenie wręczył wo-
jewoda wielkopolski Piotr Flo-
rek. Uroczystość, podczas któ-
rej uhonorowano także inne
osoby, odbyła się w Poznaniu
z okazji Święta Wolności
– rocznicy wyborów 4 czerw-
ca 1989 roku.

– Jestem dumny, że mo-
głem otrzymać drugie naj-
wyższe polskie odznaczenie
państwowe w obecności osób
tak zasłużonych dla odzy-
skania przez Polskę wolności
– powiedział Tomasz Bugaj-
ski. ABO

Odznaczenie
od prezydenta

Poznaliśmy laureatów XIV
Konkursu Dziennikar-
skiego o Nagrodę Mar-
szałka Województwa Wiel-
kopolskiego „Wielkopol-
ska obywatelska – Wiel-
kopolska europejska”.

– To ważne, by w mediach
zajmować się nie tylko tym, co
powierzchowne i przemijają-
ce, ale też przenikać głębiej,
dostrzegając to, co istotne
w materii społecznej. W imie-
niu Wielkopolan dziękuję za
pracę, którą państwo wyko-
nujecie – mówił do nagrodzo-
nych dziennikarzy marszałek
Marek Woźniak. Laureatów
uhonorowano podczas gali, któ-
ra odbyła się 10 czerwca w Con-
cordia Design w Poznaniu.

Zwycięzcą w kategorii „pra-
sa” został Stanisław Zasada,

autor artykułu „Dłużnik”,
opublikowanego w „Tygodni-
ku Powszechnym” („za pięk-
nie napisaną opowieść uka-
zującą współczesny patrio-
tyzm, którego podstawą jest
historia i codzienne działa-
nie”). W kategorii „radio” wy-
grali Krzysztof Sadowski
i Wanda Wasilewska z Radia
Merkury, autorzy reportażu
„Czarodziej Madagaskar” („za
znakomicie zrealizowany ma-
teriał ukazujący działania
młodych Wielkopolanek pra-
cujących z dziećmi z Mada-
gaskaru”).

Laury przypadły też innym
dziennikarzom prasowym.
Dwie równorzędne II nagro-
dy zdobyli Arkadiusz Jaku-
bowski z „Reportera Lesz-
czyńskiego” i Marta Krzyża-

nowska-Sołtysiak z „Panora-
my Leszczyńskiej”, a wyróż-
nienia przyznano Dorocie
Jańczak z „Życia Gostynia”,
Lilii Ładzie z portalu „Co-
dzienny Poznań” oraz Prze-
mysławowi Góralczykowi
z „Wieści Rolniczych”.

Galę zwieńczył pokaz mody
Magdy Hasiak w choreografii
Janusza Orlika – dzieło
mieszkanek sołectwa Kołata,
zrealizowane w ubiegłorocznej
odsłonie samorządowego pro-
jektu kulturalnego „Wielko-
polska: Rewolucje” (zdjęcia
z pokazu pań z Kołaty – w ga-
lerii na www.monitorwielko-
polski.pl). Była też okazja, by
porozmawiać o kolejnych dzia-
łaniach planowanych przez
województwo w ramach tego
przedsięwzięcia. ABO

Dziennikarze z kulturą

Laureaci z marszałkiem Markiem Woźniakiem i przedstawicielami konkursowego jury.
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Budowano go tylko pół-
tora roku. Czekali na
niego mieszkańcy mia-

sta oraz okoliczni rolnicy, nie-
pokojący się o swoje zabudo-
wania, pola i łąki. 4 czerwca
w Rydzynie otwarto zbiornik re-
tencyjny, który ma zabezpieczyć
miasto przed powodzią.

– O tym, jak ważna to in-
westycja, wymownie świad-
czy fakt, że oddajemy ją w mo-
mencie, gdy nasi sąsiedzi wal-
czą z powodziami – mówił
podczas uroczystości członek

zarządu województwa Krzysz-
tof Grabowski. Do sytuacji po-
wodziowej w Polsce i Europie
nawiązał też dyrektor Wiel-
kopolskiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Po-
znaniu Arkadiusz Błochowiak:
– Takie sytuacje przekonują
o tym, jak bardzo są potrzeb-
ne zbiorniki retencyjne.

Otwarciu akwenu towarzy-
szył festyn dla mieszkańców.
Panowie objechali zbiornik na
rowerach, a panie w brycz-
kach. Przyszli: harcerze, przed-

szkolaki, uczniowie szkół, ro-
dzice z dziećmi. Do zbiornika
w obecności Jolanty Rataj-
czak, szefowej Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska
w Poznaniu, zostały wpusz-
czone żaby. W planach jest wy-
budowanie stanicy dla harce-
rzy, którzy chcą zrobić tutaj
miejsce wypoczynku także dla
osób niepełnosprawnych.

Budowa kosztowała 30,2
mln zł, z czego około 20 mln zł
stanowiła dotacja z unijnego
Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich. Powierzchnia zbior-
nika wynosi ponad 40 hekta-
rów. Jego pojemność to około
800 tysięcy metrów sześcien-
nych (plus 200 tysięcy metrów
sześciennych rezerwy powo-
dziowej), średnia głębokość
– 1,86 metra, a długość
– 1650 metrów.

To już 33 zbiornik retencyj-
ny wybudowany przez woje-
wództwo wielkopolskie. W za-
twierdzonych przez samorząd
planach jest powstanie kolej-
nych. ABO

Im powódź już niestraszna
Oficjalnie otwarto nowy zbiornik retencyjny w Rydzynie.

Zbiornik w Rydzynie nie tylko zabezpiecza przed powodzią, ale i cieszy oczy.
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Samorząd województwa
zaprasza 22 i 23 czerwca
do Sielinka na Wielkopol-
skie Dni Energii.

Do Sielinka powinni wy-
brać się wszyscy, którzy są za-
interesowani: zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii
w domu lub firmie, sposobami
oszczędzania energii, budow-
nictwem energooszczędnym
i pasywnym, możliwościami
sfinansowania tego typu in-
westycji. Porad na te tematy
będą udzielać specjaliści z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Wielkopolskiej Agen-
cji Zarządzania Energią, Wiel-
kopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego.

Co godzinę odbywać się
będą konkursy, quizy i gry dla
dzieci i młodzieży, związane te-
matycznie z „zieloną energią”.

Impreza – odbywająca się
pod patronatem medialnym
„Monitora Wielkopolskiego”
– będzie towarzyszyć Wielko-
polskim Targom Rolniczym
i XIX Wystawie Zwierząt Ho-
dowlanych. Organizowana jest
w ramach Europejskiego Ty-
godnia Zrównoważonej Ener-
gii. ABO

Dni z energią

Podległy samorządowi województwa Ośrodek Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu ma już oficjalnie
swoją patronkę. 7 czerwca odbyła się uroczystość nada-
nia OPEN imienia Aliny Pieńkowskiej – zmarłej w 2002
roku pielęgniarki, działaczki opozycji demokratycznej, jed-
nej z najbardziej znanych postaci wydarzeń w Gdańsku
w sierpniu 1980 roku. – Jestem wzruszony, że taki ośro-
dek będzie nosił jej imię. To jest symboliczne, bo Alinę
też dotknęła choroba onkologiczna – mówił podczas od-
słonięcia pamiątkowej tablicy mąż A. Pieńkowskiej,
marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Samorząd woje-
wództwa podczas uroczystości reprezentował przewod-
niczący sejmiku Lech Dymarski. Wybór patronki był ini-
cjatywą dyrektora OPEN Dariusza Godlewskiego, o czym
była mowa w uzasadnieniu do stosownej uchwały sejmi-
ku, którego fragment odczytał Lech Dymarski. ABO
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Alina Pieńkowska patronką OPEN

Współpraca w dziedzinie
szkolnictwa, nauki i kul-
tury była tematem V Fo-
rum Regionów Polska
– Rosja. Tradycyjnie już
w spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele Wielko-
polski.

Forum odbyło się w dniach
2-4 czerwca w rosyjskim Niż-
nym Nowgorodzie. Obradom
przewodniczyli szefowie izb

wyższych parlamentów obu
państw: marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz i prze-
wodnicząca Rady Federacji
Walentyna Matwijenko. Spo-
tkanie zgromadziło 250 pol-
skich i rosyjskich senato-
rów, przedstawicieli władz
samorządowych i rządowych,
szkół wyższych, instytucji
kultury, organizacji poza-
rządowych.

Wielkopolskie władze re-
prezentował podczas forum
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak, który w trakcie obrad
przedstawił informację na te-
mat współpracy naukowo-edu-
kacyjnej naszego województwa
i regionów rosyjskich.

Kolejna odsłona polsko-ro-
syjskiego forum odbędzie się
w przyszłym roku w Gdań-
sku. ABO

O edukacji po polsku i rosyjsku

Stan prac nad pakietem
unijnych dokumentów do-
tyczących polityki spój-
ności w latach 2014-2020
był głównym tematem ob-
rad majowej sesji Komite-
tu Regionów.

Europejscy samorządowcy
rozmawiali o tym z unijnym
komisarzem ds. polityki re-
gionalnej Johannesem Hah-
nem. Zaniepokojeni przedłu-
żającymi się negocjacjami po-
między Radą Unii Europej-
skiej a Parlamentem Euro-
pejskim, wskazywali na nie-

bezpieczeństwa wynikające
z ewentualnych opóźnień
w programowaniu i wydat-
kowaniu unijnych funduszy
po 2013 roku.

Podczas debaty marszałek
Marek Woźniak, przewodni-
czący komisji COTER, zwró-
cił uwagę, że unijna pomoc
w latach 2014-2020 to będą
dla regionów „trudne pienią-
dze”, dlatego potrzebny jest
silniejszy udział samorządów
w negocjacjach umów między
rządami a Komisją Europej-
ską. ABO

Nie opóźniać spójności

Przedstawiciele kilku
państw spotkali się w ostat-
nim miesiącu z samorzą-
dowymi władzami Wielko-
polski.

Marszałek Marek Woźniak
gościł reprezentujących swoje
kraje w Polsce ambasadorów.
9 maja spotkał się z Ivánem
Gyurcsíkiem z Węgier, 22
maja – ze Stephenem Mullem
ze Stanów Zjednoczonych,
a 7 czerwca – z Robinem Bar-
nettem z Wielkiej Brytanii.

22 i 23 maja przebywała
w Wielkopolsce minister śro-
dowiska Brandenburgii Ani-
ta Tack, która z członkiem
zarządu województwa To-
maszem Bugajskim wzięła
udział w zorganizowanej
w Instytucie Ochrony Roślin
w Poznaniu konferencji oraz
odwiedziła poznańską oczysz-
czalnię ścieków i Ośrodek Edu-
kacji Przyrodniczej w Cha-
linie. ABO

Goście ze świata

Podczas konferencji w Po-
znaniu podsumowano uda-
ny projekt prowadzony
przez Wojewódzki Urząd
Pracy, współfinansowany
przez UE.

Trzy lata funkcjonowania
Wielkopolskiego Obserwato-
rium Rynku Pracy to: 8 ba-
dań społeczno-gospodarczych
z różnych obszarów regio-
nalnego rynku pracy, 10 ba-
dań zrealizowanych dzięki
współpracy z 31 powiatowy-
mi urzędami pracy, 5 szkoleń
dla pracowników tych urzę-
dów, 1 prognoza demogra-
ficzna dla województwa wiel-
kopolskiego do 2035 roku,
2 informatory dla uczniów
szkół gimnazjalnych, 5 kon-
kursów dla gimnazjalistów
na temat poruszania się po
rynku pracy.

– WORP udowodniło, że
jest potrzebną instytucją, do-
starczającą ważnych infor-
macji dla kształtowania ryn-
ku zatrudnienia. Z wyników
prac obserwatorium korzy-
stało wiele instytucji publicz-
nych. To przesłanka, by my-
śleć o kontynuacji jego dzia-
łania – stwierdził wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak. ABO

Obserwatorium
się sprawdziło

5czerwca w unijnej stolicy odbyła
się uroczysta inauguracja dzia-
łalności Domu Regionów – wspól-

nej siedziby brukselskich biur Akwi-
tanii, Emilii-Romanii, Hesji i Wielko-
polski. Uroczystość rozpoczęła się od
symbolicznego zawieszenia flag
– czterech regionów i unijnej – na da-
chu budynku.

– Inauguracja wspólnego, nowego
domu w Brukseli ma dla nas wszyst-
kich znaczenie symboliczne. Pokazuje,
że wspólna Europa funkcjonuje na
wielu płaszczyznach. Że to nie tylko
Europa państw, ale także Europa róż-
niących się od siebie regionów, pra-
gnących wspólnie działać i dzielących
wspólną wizję – podkreślił w swoim
przemówieniu marszałek Marek Woź-
niak.

W otwarciu siedziby uczestniczyło
ponad tysiąc zaproszonych gości, na
czele z przewodniczącym Komisji Eu-
ropejskiej José Manuelem Barroso.
Wielkopolskę, obok marszałka, repre-
zentowali: przewodniczący sejmiku
Lech Dymarski, przedstawiciele
wszystkich sejmikowych klubów, eu-
roposłowie wybrani w naszym regionie.
Przybyli też m.in. stały przedstawiciel
RP przy UE Marek Prawda oraz am-
basador RP w Królestwie Belgii Artur
Harazim.

Wielkopolskie biuro działa w Bruk-
seli od października 2003 roku. Wów-
czas nasze województwo skorzystało
z zaproszenia Hesji i ulokowało sie-
dzibę BIWW w budynku, gdzie funk-
cjonowały już trzy regiony – z Niemiec,
Francji i Włoch. To unikatowe rozwią-

Jeszcze bliżej Unii Europejskiej
Rue Montoyer 21 – to nowy adres wielkopolskiego przedstawicielstwa w Brukseli.

Uroczystość otwarcia Domu Regionów. Od lewej: przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, premier
Hesji Volker Bouffier, marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, prezydent Akwitanii Alain Rousset, prezydent
Emilii-Romanii Vasco Errani.
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zanie postanowiono zachować, gdy
Niemcy (którzy przez lata zwiększyli
liczebność swojego biura) podjęli de-
cyzję o przenosinach.

– Było dla nas bardzo ważne, by
przenieść przedstawicielstwa do dziel-
nicy europejskiej, w bezpośredniej bli-
skości instytucji UE, wielu ambasad
oraz przedstawicielstw krajowych i re-
gionalnych – tłumaczył premier Hesji
Volker Bouffier.

Podczas uroczystości marszałek Ma-
rek Woźniak dziękował partnerom
z Hesji za udzielane Wielkopolsce
przez te lata wsparcie merytoryczne
i techniczne, które pozwoliło nam za-
domowić się w Unii Europejskiej. Pod-
kreślił też, że w ciągu dekady BIWW
wypracowało sobie w Brukseli i samym
regionie pozycję dobrego i aktywnego
partnera, budując swoimi działaniami
markę Wielkopolski jako regionu am-

bitnego i dynamicznie się rozwijają-
cego.

José Manuel Barroso, który pogra-
tulował czterem regionom nowej sie-
dziby ich przedstawicielstw, przywołał
słowa Bronisława Geremka: „Stwo-
rzyliśmy Europę, teraz trzeba jeszcze
stworzyć Europejczyków”, podkreślając
potrzebę wzmocnienia tożsamości eu-
ropejskiej i wiary obywateli w korzyści
wypływające z członkostwa w UE. ABO
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Andrzej Mroziński (SLD)
pytał o możliwość wybudowa-
nia ścieżki pieszo-rowerowej
przy drodze Rojów-Ostrzeszów,
sygnalizując gotowość miej-
scowego samorządu do party-
cypacji w takiej inwestycji.

Karol Kujawa (SLD) powrócił
do swojej interpelacji dotyczącej
problemu dodatkowych opłat za
korzystanie z autostrady pono-
szonych przez kierowców chcą-
cych skorzystać z usług zlokali-
zowanych przy węźle Słupca.

Kazimierz Pałasz (SLD) in-
terpelował w sprawie utworze-
nia subregionalnego programu
operacyjnego rozwoju Wielko-
polski wschodniej. W zapyta-
niach poruszył kwestie: nale-
żącego do konińskiego Cen-

trum Kształcenia Nauczycieli ośrodka w Wą-
soszach, braku dofinansowania międzynaro-
dowego festiwalu dziecięcego w Koninie, mu-
zeum w Chełmnie nad Nerem.

Marcin Porzucek (PiS) mó-
wił o możliwości dofinansowa-
nia ze środków unijnych lotni-
ska w Pile oraz o potrzebie
oznakowania Ronda Solidar-
ności w tym mieście. Pisemna
interpelacja radnego dotyczyła

natomiast zgody instytucji zarządzającej
WRPO na instalację sygnalizacji świetlnej lub
budowę ronda u zbiegu al. 500-lecia i ul. Śnia-
deckich w Pile.

Zbigniew Ajchler (niezależ-
ny) wniósł o rozważenie możli-
wości remontu drogi wojewódz-
kiej nr 166, na odcinku Chrzyp-
sko Wielkie – Łężce, sygnalizu-
jąc zły stan techniczny tej szosy.

Błażej Spychalski (PiS) py-
tał o: brak wniosku rady spo-
łecznej o nagrodę dla dyrekto-
ra szpitala w Koninie, za-
strzeżenia do budowy „orlika”
w gminie Władysławów, pro-
blemy z dofinansowaniem unij-

nym dla inwestycji w szpitalu we Wrześni.

Jan Mosiński (PiS) złożył
pisemne interpelacje, które do-
tyczyły: likwidacji porannego
pociągu z Ostrowa do Klucz-
borka, statystyk związanych
z formami zatrudnienia w Urzę-
dzie Marszałkowskim, rozwią-

zania umów o pracę z dwoma kaliskimi akto-
rami pełniącymi funkcje w związku zawodo-
wym, obsady stanowisk dyrektorskich w ka-
liskich instytucjach kultury podległych sa-
morządowi województwa.

Waldemar Witkowski (SLD)
złożył na piśmie interpelację
w sprawie kontraktu z NFZ dla
Wielkopolskiego Centrum On-
kologii oraz zapytanie doty-
czące zorganizowania w ko-
ściele oo. franciszkanów kon-

certu z okazji 20-lecia współpracy Wielkopol-
ski i Dolnej Saksonii. ABO

Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy,
które radni poruszali
27 maja, podczas XXXIV sesji
sejmiku, w złożonych
zapytaniach i interpelacjach.

Wczasach, gdy z pewnym niepokojem
mówi się o finansach, my możemy się
pochwalić, że od lat udaje nam się do-

brze planować i realizować budżet. Dotyczy to
także ubiegłego roku – mówił podczas spo-
tkania z dziennikarzami marszałek Marek
Woźniak. – Z naszej strony zrobiliśmy wszyst-
ko, by bezpiecznie przejść przez okres pewne-
go spadku dochodów, a jednocześnie utrzymać
silny akcent na inwestycje.

– A trzeba podkreślić, że działamy w ścisłej
zależności od sytuacji gospodarczej – zwraca-
ła uwagę skarbnik województwa Elżbieta
Kuzdro-Lubińska. – „Żyjemy” z wpływów po-
datkowych, tymczasem rok 2012 zaczynaliśmy
ze wzrostem PKB w wysokości 4,9 proc., a koń-
czyliśmy – z zaledwie 0,7 proc.

Globalna sytuacja odbiła się choćby na in-
westycjach drogowych. O ile pozostałe zamie-
rzenia inwestycyjne udało się w 2012 roku zre-
alizować, to w trzech drogowych przypad-
kach nastąpił poślizg ze względu na kłopoty
firm z branży budowlanej.

Za, a nawet przeciw

Do strony formalno-rachunkowej wykonania
ubiegłorocznego budżetu zastrzeżeń nie mieli
nawet radni opozycji, chwaląc podczas majo-
wej sesji m.in. poprawne zaplanowanie wyso-
kości dochodów. Zapowiedzieli jednak wstrzy-
manie się od poparcia absolutorium, wnosząc
swoje zastrzeżenia do pracy zarządu woje-
wództwa.

Waldemar Witkowski z SLD zarzucał m.in.
„zauważanie tylko Poznania i otaczających go
gmin”, niewykorzystanie środków na walkę
z uzależnieniami, budowę nowej siedziby sa-
morządu.

Zbigniew Czerwiński z PiS krytykował np.
wzrost wydatków na płace w podległych jed-
nostkach, sposób restrukturyzacji służb geo-
dezyjno-kartograficznych, konieczność spłaty

raty kredytu poręczonego szpitalowi w Lesz-
nie, brak głębszych zmian w instytucjach
kultury.

Marszałek Marek Woźniak nie zgodził się
z tymi zarzutami, wskazując m.in., że wydat-
ki na wynagrodzenia w samej administracji
(w tym w Urzędzie Marszałkowskim) były niż-
sze niż rok wcześniej.

Najmocniej jednak opozycja artykułowała
pretensje o podejście do jej pomysłów i uwag.

– W pracach samorządu powinniśmy
uwzględniać różne głosy, a od pewnego czasu
każde nasze wystąpienie jest określane jako
„hucpa polityczna” – żalił się Waldemar Wit-
kowski.

– Wbrew naszym zastrzeżeniom koalicja
dąży do komercjalizacji zakładów opieki zdro-
wotnej. Nadal nasze zastrzeżenia budzi sposób
funkcjonowania zarządu i jego otoczenia, w tym
marszałkocentryczny charakter „Monitora
Wielkopolskiego” – wyliczał Zbigniew Czer-
wiński.

– Jesteśmy otwarci na uwagi, nie przyzna-
jemy sobie monopolu na rację. Uznajemy, że
w demokracji rolą opozycji jest krytykować rzą-
dzących – odpowiadał Marek Woźniak.
– Chciałbym jednak, by te elementy krytyki ze
strony opozycji zawierały nieco więcej logiki
i uczciwości.

26-11 dla zarządu

Politykę finansową władz regionu dobrze oce-
nili przedstawiciele klubów koalicyjnych.

– Z uwagi na kryzys światowy był to budżet
trudny, oszczędny, jednak wpisujący się w fi-
lozofię tej koalicji, polegającą na równomiernym
rozwoju regionu – mówił Rafał Żelanowski
z PO. – Program budowy ośrodków radiotera-
pii, inwestycje drogowe, rozwój inicjatyw na te-
renach wiejskich, inwestycje melioracyjne
– wszystko to służy głównie mieszkańcom Wiel-
kopolski spoza Poznania.

– Na uwagę i pozytywną ocenę zasługuje bez-
pieczna polityka finansowa, wspieranie tego, co
służy rozwojowi regionu, polityka inwestycyjna,
dobra współpraca z samorządami i organizacjami
pozarządowymi – wyliczał Jan Grzesiek z PSL.

Jak poinformowano radnych, pozytywnie
o wykonaniu budżetu wypowiedzieli się: nie-
zależny biegły rewident, Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, Komisja Rewizyjna, Komisja
Budżetowa.

Ostatecznie w głosowaniu sejmik udzielił za-
rządowi województwa absolutorium 26 głosa-
mi „za”, przy 11 wstrzymujących się. Uchwa-
łę poparli radni koalicji, niezależny radny Zbi-
gniew Ajchler oraz były marszałek Stefan Mi-
kołajczak z klubu SLD.

Jak ugryźć sto milionów?

Po podsumowaniu ubiegłorocznych dochodów
i wydatków województwo uzyskało dodatni wy-
nik finansowy w wysokości 104,6 mln zł. Rad-
ni przegłosowali więc podział tych pieniędzy.
Niemal połowa z nich to środki „znaczone”, czy-
li przypisane z góry do konkretnych zadań (np.
zapłata faktur za dostarczone „elfy” czy za pra-
ce przy budowie siedziby samorządu). Z pozo-
stałej kwoty 24 mln zł pochłonęło zmniejsze-
nie planowanych wpływów z podatku CIT, kil-
kanaście milionów dołożono na zadania dro-
gowe, o 8 mln zł powiększony został budżet na
zimowe utrzymanie dróg. O niespełna 14 mln
zł obniżono planowany na 2013 rok deficyt bu-
dżetowy (i o tyle zmniejszono maksymalną war-
tość obligacji, które może w tym roku wyemi-
tować województwo).

– Dotąd tylko dwa województwa mają niż-
szy od naszego wskaźnik zadłużenia – mówi-
ła podczas posiedzenia Komisji Budżetowej Elż-
bieta Kuzdro-Lubińska. – Pilnujemy tego, bo
w kolejnych latach będą potrzebne pieniądze
na wkład własny do projektów unijnych oraz
na spłatę rat za szpital dziecięcy. ABO

Porządek w finansach
Radni udzielili zarządowi województwa absolutorium za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu.

Po zapoznaniu się z efektami gospodarki finansowej regionu w ubiegłym roku radni przegłosowali absolutorium dla zarządu województwa.
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Kazimierz Kościelny ho-
norowym obywatelem mia-
sta Kalisza.

Rada Miejska Kalisza zde-
cydowała o pośmiertnym przy-
znaniu tytułu podczas sesji 23
maja. Jako powód podano nie-
ustanną troskę uhonorowa-
nego o rozwój Kalisza i ak-
tywny udział w życiu miasta.

Przypomnijmy, że Kazi-
mierz Kościelny, pełniący
wówczas funkcję wiceprze-
wodniczącego sejmiku, zmarł
nagle 16 września ubiegłego
roku. Przez lata był zaanga-
żowany w działalność spo-
łeczną, polityczną i samorzą-
dową. Pracował m.in. jako wi-
cewojewoda kaliski (1994-
-1997) i wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego
(1998-2005). W swojej partii
sprawował funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady Woje-
wódzkiej SLD. ABO

Wyróżniony
po śmierci

20 maja członkowie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Tech-
nicznej odwiedzili znajdujący się w Zbąszynku Punktu Serwisowania Pojazdów spółki Ko-
leje Wielkopolskie. Od grudnia 2012 roku obiekty po byłej lokomotywowni samorządowy
przewoźnik dzierżawi od PKP SA. Dzięki zagospodarowaniu nieruchomości możliwe sta-
ło się bieżące serwisowanie nowoczesnych „elfów” oraz innych elektrycznych zespołów
trakcyjnych Kolei Wielkopolskich. Punkt serwisowania nadal jest doposażany, by mógł
służyć do wykonywania jeszcze szerszego zakresu przeglądów taboru. ABO
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Radni zawitali do… przystani „elfów”

Prawie 2,2 mld euro – to
najnowsza propozycja
kwoty, jaką Wielkopolska
ma dostać na regionalny
program operacyjny na
lata 2014-2020.

Według pierwszej propozy-
cji Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego nasze wojewódz-
two miało dostać na siedem lat
1,94 mld euro. W wyniku roz-
mów minister Elżbiety Bień-
kowskiej i marszałka Marka
Woźniaka 12 marca ogłoszono,
że Wielkopolska otrzyma do-
datkowo 180 mln euro.

Teraz, po spotkaniu mar-
szałków województw w MRR,

które odbyło się 4 czerwca,
Marek Woźniak poinformo-
wał, że nasz region dostanie
jeszcze 76,6 mln euro. To ozna-
cza, że w wojewódzkiej puli bę-
dziemy mieć 2196,6 mln euro.

Wcześniej, na wniosek Ko-
misji Strategii Rozwoju Re-
gionalnego i Współpracy Mię-
dzynarodowej, do porządku
obrad majowej sesji sejmiku
wprowadzono punkt dotyczą-
cy przebiegu negocjacji z MRR.

Podczas dyskusji radny PiS
Marcin Porzucek zarzucił
marszałkowi małą skutecz-
ność, dowodząc, że inne woje-
wództwa wynegocjowały wię-

cej dodatkowych pieniędzy na
głowę mieszkańca.

– Próba porównywania tych
kwot per capita wynika z nie-
zrozumienia mechanizmu,
jaki jest stosowany w Europie
przy dzieleniu pieniędzy mię-
dzy regiony. Logika działania
UE jest taka, że im kto jest
biedniejszy, tym większą do-
staje pomoc – tłumaczył Ma-
rek Woźniak.

Marszałek przypomniał, że
do ostatecznych ustaleń jesz-
cze długa droga: czekamy na
zatwierdzenie budżetu UE
przez Parlament Europejski,
potem na umowę partnerską

między Komisją Europejską
a polskim rządem, następnie
będziemy ustalać kontrakt re-
gionalny z rządem, a prawdo-
podobnie od stycznia 2014 r.
Wielkopolska będzie negocjo-
wać kształt swojego regional-
nego programu operacyjnego
z Komisją Europejską. Około
2018 roku nastąpi podział tak
zwanej rezerwy wykonania.
Regiony, które dobrze poradzą
sobie z wydawaniem unijnych
pieniędzy, mogą liczyć na do-
datkowe kwoty; te, którym to
nie pójdzie dobrze, być może
nawet stracą coś z przypisa-
nych obecnie sum. ABO

Coraz więcej euro dla regionu na lata 2014-2020

Samorządowcy i miesz-
kańcy Rogoźna uczestni-
czyli w majowej sesji sej-
miku, aby przypomnieć
o potrzebie budowy ob-
wodnicy na drodze woje-
wódzkiej nr 241.

– Nasilający się z dnia na
dzień ruch ciężkich samocho-
dów transportowych dewa-
stuje zabytkową część miasta
– mówił w imieniu kilkuna-
stoosobowej delegacji prze-
wodniczący Rady Miejskiej
w Rogoźnie Zdzisław Hinz,
przypominając również długą
historię starań o budowę ob-
wodnicy.

Wystąpienie to zostało zilu-
strowane slajdami pokazują-
cymi groźne sytuacje, do ja-
kich dochodzi na wąskich uli-
cach, którymi przebiega droga
241.

Z kolei burmistrz Rogoźna
Bogusław Janus mówił o dzia-
łaniach samorządu ułatwia-

jących przygotowanie ewen-
tualnej budowy oraz deklaro-
wał niezbędne wsparcie, jeśli
obwodnica znajdzie się w pla-
nie inwestycyjnym wojewódz-
twa.

– Obwodnica Rogoźna znaj-
duje się w naszym katalogu
potrzeb – odpowiadał nadzo-
rujący infrastrukturę drogową
województwa wicemarszałek
Wojciech Jankowiak. Wyklu-
czył jednak konkretne dekla-
racje, gdyż potencjalna inwe-
stycja przekracza możliwości
finansowe regionalnego bu-
dżetu i w tej sytuacji może być
analizowana jedynie w kolej-
nej perspektywie unijnego fi-
nansowana na lata 2014-2020.

– Dzisiejsza państwa wizy-
ta z pewnością nie zaszkodzi
sprawie, a wręcz odwrotnie
– podsumował przewodniczą-
cy sejmiku Lech Dymarski,
dziękując delegacji rogoźnian
za przedstawienie tematu. RJ

Mówili o obwodnicy
w Rogoźnie

Delegacja samorządowców i mieszkańców Rogoźna podczas
sesji sejmiku.
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Sejmik po raz kolejny zgo-
dził się na dokapitalizowa-
nie Wielkopolskiej Agencji
Zarządzania Energią.

350 tysięcy złotych pomoże
tej samorządowej spółce funk-
cjonować do czasu otrzymania
ostatniej transzy pieniędzy po
rozliczeniu realizowanego pro-
jektu unijnego.

Co dalej? O planach dzia-
łalności WAZE w kolejnych
latach mówiła radnym podczas
posiedzeń sejmikowych komi-
sji Jadwiga Twardowska, któ-
ra od kwietnia zastąpiła na
stanowisku prezesa spółki Jó-
zefa Lewandowskiego.

Podstawową działalnością
agencji, która pozwoli zdobyć
środki na jej funkcjonowanie,
ma być tworzenie grup zaku-
powych w zakresie energii.
Ta oferta będzie skierowana
zarówno do jednostek samo-
rządu terytorialnego, jak i do
podmiotów gospodarczych. Po-
nadto WAZE chce ubiegać się
o pieniądze z kolejnych pro-
jektów unijnych. ABO

Co z WAZE?

Sejmik przyjął projekt
„Priorytetów współpracy
zagranicznej Wojewódz-

twa Wielkopolskiego”. Doku-
ment, który wskazuje cele,
obszary i partnerów działań
regionu na arenie międzyna-
rodowej, zostanie ostatecznie
uchwalony po uzyskaniu zgo-
dy MSZ. Poprzednia wersja
„Priorytetów…” pochodziła
z 1999 roku.

Jaki jest sens aktywności
regionu w świecie? Ma to być
jedno z narzędzi służących
osiągnięciu celów określonych
w strategii rozwoju woje-
wództwa. Chodzi też o stwo-
rzenie silnej pozycji Wielko-
polski na arenie międzynaro-
dowej, umożliwienie wymiany
doświadczeń z partnerami za-
granicznymi oraz danie okazji

do bezpośrednich kontaktów
podmiotom gospodarczym,
kulturalnym, edukacyjnym
i społecznym. Wśród obszarów
współpracy wymieniono m.in.
gospodarkę, edukację, kultu-
rę, ochronę zdrowia, politykę
społeczną, transport, rolnic-
two, ochronę środowiska, sport
i turystykę.

Dokument dość szeroko
określa katalog partnerów
z zagranicy, z którymi chce
współpracować Wielkopolska.
Spośród konkretnie wymie-
nionych regionów z UE, na
pierwszy plan wysuwają się te
z Niemiec (Berlin, Branden-
burgia, Dolna Saksonia, He-
sja), a także z Francji, Holan-
dii, Włoch i ze Szwecji. Woje-
wództwo nie zaniedbuje też
krajów Partnerstwa Wschod-

Priorytety za granicą
Z kim i w jakich dziedzinach chce współpracować Wielkopolska?

niego oraz Rosji. Wielkopolska
zamierza nadal być aktywna
w nawiązywaniu kontaktów
z tzw. gospodarkami wscho-
dzącymi; z dalszych obszarów

zaakcentowano współpracę
z regionami partnerskimi
z Brazylii i Korei Południowej.

Podczas sesji sejmiku radny
SLD Kazimierz Pałasz postu-

lował poszerzenie katalogu
regionów wymienionych w do-
kumencie o Obwód Briański
w Rosji oraz pytał o brak Bia-
łorusi w „Priorytetach…”.

Odpowiadając, marszałek
Marek Woźniak nie wyklu-
czył współpracy z Briańskiem,
wskazał jednak, że to z wy-
mienioną w dokumencie Sa-
marą łączą Wielkopolskę bar-
dziej trwałe kontakty. Tłuma-
czył też, że województwo nie
chce legitymizować niedemo-
kratycznych władz białoru-
skich poprzez formalną współ-
pracę z nimi.

Podczas majowej sesji rad-
ni uchwalili również projekt
„Porozumienia o współpracy
pomiędzy Województwem
Wielkopolskim a Żupanią Vu-
kovarsko-Srijemską”. ABO

Jedno z najtrwalszych i najaktywniejszych partnerstw łączy
Wielkopolskę z Dolną Saksonią. Elementem obchodów
20-lecia tej współpracy był zorganizowany 11 maja w po-
znańskim kościele franciszkanów koncert chórów chłopię-
cych z Poznania i Hanoweru.
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Zagraniczne leczenie
Zbliżają się wakacje i wie-
lu z nas wybiera się na
urlop za granicą. Warto
pamiętać, że jako oby-
watele UE mamy prawo
do korzystania z opieki
zdrowotnej w innych
krajach unijnych oraz
do zwrotu poniesionych
tam kosztów medycz-
nych.

Wyjeżdżając za granicę na
krótki czas – urlop, delega-
cję służbową lub studia – po-
winniśmy zabezpieczyć się
na okoliczność nagłego wy-
padku lub choroby. Doku-
mentem, który potwierdza
przysługujące nam prawa,
jest wydawana przez NFZ
Europejska Karta Ubez-
pieczenia Zdrowotnego. Jest
ona dowodem naszego ubez-
pieczenia w kraju i ułatwi
nam dostęp do opieki zdro-
wotnej za granicą. Jednak
prawo do opieki medycz-
nej przysługuje nam na-
wet, gdy karty EKUZ nie
posiadamy, choć wtedy
trudniej będzie uzyskać
zwrot poniesionych kosz-
tów leczenia.

Trochę inaczej sprawa wy-
gląda w przypadku plano-
wanego leczenia za granicą.
Jeżeli chcemy, aby dany za-
bieg był wykonany poza gra-
nicami kraju, a jego koszty
zwrócone przez NFZ, musimy
zwrócić się do niego o uprzed-
nią zgodę. Warto pamiętać, że
nasz wniosek nie może zostać
odrzucony, jeśli wymagane
leczenie nie jest dostępne
w kraju, a jest objęte obo-
wiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym lub gdy czas
oczekiwania w Polsce jest
zbyt długi i nie możemy zo-
stać poddani leczeniu na czas.

Pamiętajmy również, że
aby wezwać służby ratun-
kowe, w całej Europie moż-
na dzwonić na bezpłatny
numer 112.
2013 to Europejski Rok Oby-
wateli, poświęcony tematyce
praw obywatelskich przysługu-
jących osobom pochodzącym
z 27 państw członkowskich UE.
Biuro Informacyjne Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Brukseli
omawia w swoim cyklu naj-
ważniejsze przysługujące Euro-
pejczykom prawa.

17 maja w Pałacu Myśliw-
skim Książąt Radziwiłłów
w Antoninie odbyło się
spotkanie członków za-
rządów województw od-
powiedzialnych za rolnic-
two.

– Pomysł zainicjowania
takich spotkań zrodził się
podczas rozmów z marszał-
kami w trakcie branżowych
targów w Berlinie. Wymiana
informacji i doświadczeń
przez osoby kreujące polity-
kę rolną na szczeblu regio-
nalnym jest potrzebna,
a podczas konwentów mar-
szałków nie zawsze jest czas,
by na ten temat szerzej po-
rozmawiać – tłumaczy po-
mysłodawca spotkań, czło-
nek zarządu województwa
wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.

Wielkopolski samorząd po-
chwalił się działaniami z za-
kresu gospodarki wodnej,
stworzeniem sieci gospo-
darstw demonstracyjnych
i wyposażeniem kilkudzie-
sięciu z nich w stacje mete-
orologiczne. Oprócz wymiany
poglądów marszałkowie za-
poznali się też z walorami
krajobrazowymi południowej
Wielkopolski oraz odwiedzili
gospodarstwa rolne i rybackie
w Przygodzicach. ABO

O rolnictwie
w Antoninie

Samorząd województwa
koordynuje program, dzię-
ki któremu dzieci i na-
uczyciele łatwiej wchodzą
w świat nowoczesnych
technologii.

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego jest
koordynatorem Programu Na-
uczania Początkowego IBM
KidSmart w naszym regionie.
Pierwszy etap tego przedsię-
wzięcia podsumowano 14
maja, podczas spotkania w po-
znańskim Ośrodku Doskona-
lenia Nauczycieli.

Program przygotowuje dzie-
ci do wejścia w świat cyfrowy,
a u nauczycieli wychowania po-
czątkowego rozwija umiejęt-
ności posługiwania się nowo-
czesną technologią informa-
cyjno-komunikacyjną.

W pierwszym etapie pro-
gramu w regionie, na bazie
umowy z województwem wiel-
kopolskim, firma IBM Polska
przekazała nieodpłatnie pla-
cówkom nauczania przed-
szkolnego i początkowego we
wszystkich subregionach 40
Centrów Komputerowych
Young Explorer – wyspecjali-
zowanych zestawów kompu-
terowych wraz z oprogramo-
waniem. Zestaw KidSmart za-
wiera wbudowany 19-calowy

Cyfrowa „zerówka”

ekran, minimysz, klawiaturę,
drukarkę, mikrofon i słu-
chawki dla dzieci, które nie po-
trafią jeszcze czytać i pisać.
Dzięki opracowanym na po-
trzeby projektu zadaniom
i grom przedszkolaki uczą się
m.in. rozpoznawać figury geo-
metryczne, rysować mapy,
a nawet obserwować pogodę.

Według ekspertów z Cam-
bridge University i London
University, program ma po-
zytywny wpływ na rozwój
dzieci, szczególnie w zakre-
sie doskonalenia umiejętno-
ści współpracy z rówieśni-
kami, kreatywnej zabawy
i rozwijania zdolności kon-
centracji. ABO

W spotkaniu podsumowującym pierwszy etap z samorzą-
dowcami oraz nauczycielami z jednostek objętych programem
spotkał się członek zarządu województwa Tomasz Bugajski.
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Aktywnych mieszkańców
wielkopolskich i opolskich
wsi nagrodzono 27 maja
w Licheniu podczas pod-
sumowania konkursu
„Fundusz sołecki – najlep-
sza inicjatywa”, zorgani-
zowanego przez Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów.

– Pokazanie dobrych prak-
tyk to najlepszy sposób na
zaangażowanie innych środo-
wisk do działania – mówił
podczas uroczystości rozda-
nia nagród senator Ireneusz
Niewiarowski, prezes KSS.
– W ten sposób promujemy
mieszkańców wsi, którzy pra-
cują na rzecz lokalnych wspól-
not oraz pokazujemy ich do-
konania.

Najciekawsze projekty sfi-
nansowane z funduszu sołec-
kiego oraz najaktywniejszych
mieszkańców wsi wybierano
spośród 54 zgłoszonych kan-
dydatur z Wielkopolski i 27
z Opolszczyzny.

Pierwsze miejsce w Wiel-
kopolsce zdobyło sołectwo
Krzykosy w gminie Kłodawa,
gdzie mieszkańcy wyremon-
towali świetlicę, wybudowali
plac zabaw i boisko do koszy-
kówki oraz urządzili ekomu-
zeum. Drugie miejsce zajęło
sołectwo Głogowa również
w gminie Kłodawa (tam po-
wstała świetlica i plac za-
baw), a trzecie sołectwo Linie
(gm. Lwówek), którego miesz-

kańcy wybudowali centrum re-
kreacji i wypoczynku.

W konkursie indywidual-
nym dwie pierwsze nagrody
zdobyli: Beata Tomczak z so-
łectwa Świątniki (gm. Mosina)
oraz Ryszard Kluj, sołectwo
Grójec Mały (gm. Siedlec);
trzecią przyznano Janowi Ci-
charskiemu z Chlebowa (gm.
Miłosław). Ponadto wyróżnio-
no sołectwa: Roszkowo (gm.
Miejska Górka), Mochy (gm.
Przemęt) oraz Świątniki
(gm. Mosina).

Wielkopolskim laureatom
nagrody wręczył wicemarsza-
łek województwa Mateusz
Klemenski.

Konkurs, któremu patro-
nował „Monitor Wielkopol-
ski”, był częścią projektu pn.
„Aktywnie dla dobra wspól-
nego”, finansowanego w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich, który zrealizo-
wało Krajowe Stowarzysze-
nie Sołtysów we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopol-
skiego. Nagrody wręczono
podczas konferencji „Wiej-
ska Polska”, której uczestni-
cy – wiejscy liderzy, samo-
rządowcy, przedstawiciele na-
uki – debatowali o przyszło-
ści wsi. Mieli oni okazję obej-
rzeć również wystawę obra-
zującą dokonania laureatów
konkursu. RJ

Sołectwa z nagrodami

Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Lesznie ma
od końca maja nowego
szefa.

24 maja zarząd wojewódz-
twa podjął uchwałę w sprawie
powołania Piotra Jeske na
stanowisko dyrektora lesz-
czyńskiego szpitala. Ta kan-
dydatura została wcześniej
rekomendowana przez komi-
sję konkursową.

Piotr Jeske ma wykształ-
cenie i doświadczenie zawo-
dowe związane z zarządza-
niem i finansami, na stano-
wiskach kierowniczych pra-
cuje od 1997 roku. Miał oka-
zję poznać specyfikę funkcjo-
nowania leszczyńskiej pla-
cówki – od lutego 2013 roku
był tam zastępcą dyrektora do
spraw ekonomiczno-admini-
stracyjnych.

Wcześniej, przez kilkana-
ście miesięcy, obowiązki sze-
fa leszczyńskiego WSZ pełnił
Marian Zalejski, jednocze-
śnie dyrektor szpitala w Ko-
ścianie (który teraz skupi się
na kierowaniu tylko tą drugą
placówką). Przed nowym dy-
rektorem lecznicy w Lesznie
postawiono trudne zadanie
kontynuowania wyprowa-
dzania na prostą jednostki,
która pośród marszałkow-
skich szpitali wykazuje jedną
z najgorszych kondycji fi-
nansowych. ABO

Nowy dyrektor
w Lesznie

Akredytacja, przyzna-
wana przez ministra
zdrowia, stanowi świa-

dectwo wysokiego poziomu
funkcjonowania oraz jakości
udzielanych przez szpital
świadczeń zdrowotnych. To
dowód, że dana placówka do-
kłada wszelkiej staranności,
aby opieka nad pacjentami
była w najwyższym stopniu
bezpieczna i skuteczna. Po-
twierdza również posiada-
nie dużej wiedzy i doświad-
czenia kadry zarządzającej

w prowadzeniu jednostki
oraz dowodzi profesjonalne-
go działania pozostałego per-
sonelu.

Uroczystość przekazania
certyfikatu akredytacyjnego
odbyła się, z udziałem wice-
marszałka Mateusza Kle-
menskiego, 7 maja w siedzi-
bie Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im.
Oskara Bielawskiego w Ko-
ścianie. Dyrektorowi placów-
ki Marianowi Zalejskiemu
dokument wręczył dyrektor

Centrum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia
Jerzy Hennig.

Tym samym kościańska
placówka stała się pierwszym
szpitalem nadzorowanym
przez samorząd wojewódz-
twa wielkopolskiego, który
otrzymał ministerialną akre-
dytację. W Wielkopolsce są
jeszcze tylko trzy jednostki,
które posiadają to szczególne
wyróżnienie. Ogółem w Polsce
takich akredytowanych szpi-
tali jest dotąd 121. ABO

Certyfikowani
Szpital w Kościanie z ministerialną akredytacją.

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie uzyskał mocne
potwierdzenie jakości udzielanych przez tę placówkę świadczeń.
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Wojewódzkie i miejskie in-
stytucje kultury w Koninie
chcą ze sobą ściślej współ-
pracować.

Wolę taką wyrażono w po-
rozumieniu zawartym 3 czerw-
ca przez dyrektorów pięciu
placówek. Jego uczestnikami
są: podległe samorządowi wo-
jewództwa – Muzeum Okrę-
gowe w Koninie i Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie
oraz należące do miasta
– Koniński Dom Kultury,
Miejski Dom Kultury i Miej-
ska Biblioteka Publiczna
w Koninie.

Porozumienie podpisane
w Konińskim Domu Kultury
w obecności marszałka Mar-
ka Woźniaka i prezydenta Jó-
zefa Nowickiego dotyczy za-
równo spraw programowych,
jak i technicznych. Ma umoż-
liwić m.in. wspólne stworzenie

kalendarza imprez na przy-
szły rok po to, aby nie odbie-
rać sobie widzów oraz ułatwić
im korzystanie z oferty kilku
instytucji kultury. Przez
wspólne przedsięwzięcia dy-
rektorzy placówek chcą rów-
nież promować miasto i lepiej
spożytkować jego kulturalny
potencjał.

Podczas konferencji praso-
wej towarzyszącej wydarzeniu
marszałek Marek Woźniak
zwracał uwagę, że najważ-
niejszymi efektami zainicjo-
wanej współpracy będą te od-
czuwane przez odbiorców kul-
tury. Marszałek podkreślał
też pionierski i modelowy cha-
rakter konińskiego porozu-
mienia, nie wykluczając, że ta-
kie doświadczenia zachęcą do
podobnego współdziałania in-
stytucji kultury w innych mia-
stach regionu. RJ

Łączenie sił w kulturze

Przyznaniem Grand Prix
oraz nagrody finansowej
Marszałka Województwa
Wielkopolskiego i Prezy-
denta Miasta Kalisza akto-
rom warszawskiego Teatru
Rozmaitości występującym
w spektaklu „Nietoperz”
w reż. Kornela Mundruczo
zakończyły się 53. Kaliskie
Spotkania Teatralne.

Nieczęsto się zdarza, by
w festiwalu sztuki aktorskiej
przyznawano nagrodę całe-
mu zespołowi w danym spek-
taklu, bez wyróżniania kogo-
kolwiek. Tak jednak stało się
w przypadku „Nietoperza”
i Małgorzaty Buczkowskiej,
Romy Gąsiorowskiej, Agniesz-
ki Podsiadlik, Justyny Wasi-
lewskiej, Rafała Maćkowiaka,
Dawida Ogrodnika, Seba-
stiana Pawlaka i Adama Wo-
ronowicza.

Główna Nagroda Aktorska
przypadła Annie Smołowik
za rolę Katarzyny Earnshaw
w spektaklu „Wichrowe wzgó-
rza” wg Emily Bronte w reż.
Kuby Kowalskiego z Teatru
Studio w Warszawie. Aktorzy
grający w tym przedstawieniu
zostali docenieni przez jury
jeszcze trzykrotnie. Jedną
z trzech równorzędnych na-

gród aktorskich otrzymał Woj-
ciech Solarz, nagrodę ZASP za
rolę drugoplanową – Wojciech
Żołądkowicz, a wyróżnienie
– Marcin Januszkiewicz.

Nagrody aktorskie otrzy-
mały również – występujące
w „Amatorkach” Elfriede Je-
linek w reż. Eweliny Marci-
niak z Teatru Wybrzeże
w Gdańsku – Dorota Androsz
i Katarzyna Dałek. Nagroda
aktorska ufundowana przez
sponsorów festiwalu przypa-
dła Paulinie Puślednik za rolę
w „Pawiu królowej” Doroty
Masłowskiej w reż. Pawła
Świątka z Narodowego Te-
atru Starego w Krakowie. Za
kreację w tym samym spek-
taklu wyróżnienie otrzymał
Wiktor Loga-Skarczewski. Go-
spodarzy KST, czyli Teatr im.
W. Bogusławskiego w Kaliszu
doceniono, przyznając wyróż-
nienie Sarze Celler-Jezier-
skiej za kreację w „Przeła-
mując fale” Larsa von Triera
w reż. Macieja Podstawnego.

Najstarszemu festiwalo-
wi sztuki aktorskiej w Polsce
towarzyszyła w tym roku
wystawa grafik i rysunków
Andrzeja Taranka oraz
warsztaty teatralne dla mło-
dzieży. KORD

„Nietoperz” wygrał w Kaliszu

18 i 19 maja odbywała się
w Poznaniu 11. edycja
Ogólnopolskich Konfron-
tacji Kapel Dudziarskich.

Dla publiczności była to oka-
zja, by posłuchać gry na tych
nieco już zapomnianych in-
strumentach, a dla wykonaw-
ców – do porównania swoich
umiejętności. Do konkursu
zgłoszono 25 kapel i 11 instru-
mentów (lista laureatów na:
www.monitorwielkopolski.pl).

Dudy – instrument niegdyś
popularny w Polsce – spotkać

można dziś w niewielu miej-
scach. Najwięcej, aż 5 ich od-
mian występuje w Wielkopolsce.

Wydarzenie organizowała
Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu wraz z Od-
działem Poznańskim Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów
Muzyków i Muzeum Etnogra-
ficznym w Poznaniu, przy po-
mocy finansowej Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. „Monitor” był patro-
nem medialnym imprezy. ABO

Przypomnieli dudziarskie tradycje

Od 2013 roku weszły w ży-
cie ważne zmiany doty-
czące tak zwanych opłat
środowiskowych.

Jak informuje Departament
Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego, zmiany zostały
wprowadzone ustawą o re-
dukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospo-
darce z 16 listopada 2012 r.

Najważniejsza różnica po-
lega na tym, że obecnie zobo-
wiązane do tego podmioty
wnoszą jednorazową opłatę
za korzystanie ze środowiska
za cały dany rok kalendarzo-
wy do 31 marca następnego
roku. W tym samym terminie
przedkładają marszałkowi wo-
jewództwa wykaz zawierający

informacje i dane o zakresie
korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych
opłat. Nie wnosi się opłat za
korzystanie ze środowiska,
których roczna wysokość nie
przekracza 800 zł.

Wspomniany wykaz przed-
kłada się w dwóch egzempla-
rzach marszałkowi woje-
wództwa (wygasł obowiązek
przekazywania dokumentu
wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska).

Warto zaznaczyć, że wyka-
zy dotyczące wcześniejszych
okresów rozliczeniowych
(a więc do II półrocza 2012)
należy złożyć, jak dotąd, w roz-
biciu półrocznym. Nowe prze-
pisy obejmują korzystanie ze
środowiska od 2013 roku i za

ten okres dokumenty trzeba
będzie przedłożyć do końca
marca 2014 r.

Opłaty środowiskowe nale-
ży uiszczać za: wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza,
wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi, pobór wód, skła-
dowanie odpadów. Te należ-
ności zobowiązane podmioty
wnoszą bez wezwania, po sa-
modzielnym wyliczeniu odpo-
wiedniej stawki, na rachunek
właściwego urzędu marszał-
kowskiego.

Szczegółowe informacje na
ten temat dostępne są na stro-
nie internetowej www.umww.
pl, w zakładce „Obowiązki
podmiotów w zakresie opłat
za korzystanie ze środowi-
ska”. ABO

Inaczej za korzystanie ze środowiska
Mnóstwo lotniczych atrak-
cji przygotowali organi-
zatorzy festynu, który od-
był się 18 i 19 maja w Mi-
chałkowie.

Pokazy akrobacji lotni-
czych, rekonstrukcje histo-
ryczne, możliwość obejrzenia
sprzętu wojskowego i zrobie-
nia zdjęć – wszystko to za-
chęciło do przybycia na po-
dostrowskie lotnisko dzie-
siątki tysięcy osób.

III Festyn Lotniczy, zorga-
nizowany przez stowarzysze-
nie „Lotnisko bliżej miasta”,
współfinansował samorząd
województwa. Gościem im-
prezy i jej honorowym patro-
nem był marszałek Marek
Woźniak. ABO

Polatali
w Michałkowie

Miasto Czarnków i gmi-
na Kostrzyn Wielko-
polski zostały laure-

atami trzeciej edycji konkur-
su „Wielkopolska Otwarta
dla Niepełnosprawnych”
o Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
Przykłady działań podejmo-
wanych przez te samorządy
na rzecz osób niepełno-
sprawnych uzyskały najwyż-
szą ocenę kapituły konkursu.
W nagrodę zwycięzcy otrzy-
mali po 15.000 złotych z prze-
znaczeniem na projekty do-
tyczące osób dotkniętych nie-
pełnosprawnością.

Konkurs jest organizowany
przez samorząd województwa,
we współpracy z poznańskim

Myślą o niepełnosprawnych
Podsumowano trzecią edycję marszałkowskiego konkursu
dla wielkopolskich samorządów.

ośrodkiem TVP. Właśnie
w studiu poznańskiej telewi-
zji 20 maja odbyła się Gala
Laureatów, będąca podsumo-
waniem tegorocznej edycji
przedsięwzięcia, którego celem

jest promowanie innowacyj-
nych rozwiązań służących ak-
tywizacji i integracji osób nie-
pełnosprawnych oraz inspi-
rowanie gmin i powiatów do
dalszego wdrażania rozwiązań
systemowych w tym zakresie.

W tegorocznej odsłonie kon-
kursu wzięło udział 12 wiel-
kopolskich gmin i powiatów.
Do drugiego etapu zakwalifi-
kowało się 10 samorządów,
których inicjatywy – dzięki
współpracy Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu z TVP Poznań
– zostały pokazane w ramach
cyklu programów telewizyj-
nych pn. „Wielkopolska
Otwarta dla Niepełnospraw-
nych”. Oprócz dwóch głów-

nych nagród przyznano też na-
grodę specjalną dla miasta
Poznań, a także wyróżnienia,
które przypadły powiatom pil-
skiemu i chodzieskiemu oraz
gminie Jarocin. Podziękowa-
nie za udział w konkursie
otrzymały: miasto Konin oraz
gminy Borek Wielkopolski,
Kleszczewo, Kórnik, Kwilcz
i Rawicz.

Nagrody zwycięzcom wręczył
podczas gali marszałek Ma-
rek Woźniak. W podsumo-
waniu III edycji uczestni-
czyli też wicemarszałek Ma-
teusz Klemenski i członek za-
rządu województwa Tomasz
Bugajski, który był prze-
wodniczącym konkursowej
kapituły. ABO

Filip Wojtysiak ze szkoły
w Mochach (kategoria
klas 0-3) i Patrycja Erd-
mann ze szkoły w Połaje-
wie (klasy 4-6) zwyciężyli
w etapie wojewódzkim III
Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla Dzie-
ci „Bezpiecznie na wsi – po-
wiedz STOP upadkom!”.
Uroczyste podsumowanie
przedsięwzięcia, współor-
ganizowanego przez Urząd
Marszałkowski, odbyło się
3 czerwca w Poznaniu.
Gratulując zwycięzcom,
członek zarządu woje-
wództwa Krzysztof Gra-
bowski podkreślił znacze-
nie inicjatyw edukacyjnych
i prewencyjnych, które po-
magają przeciwdziałać za-
grożeniom podczas pracy
na roli. ABO FO
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Wiedzą, jakie niebezpieczeństwa czyhają podczas pracy na wsi
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Jaka jest kondycja spo-
łeczno-ekonomiczna miesz-
kańców wielkopolskich po-
wiatów? Według samooce-
ny – całkiem dobra – wy-
nika z raportu opubliko-
wanego przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Poznaniu.

Aż 84 proc. Wielkopolan de-
klaruje zadowolenie ze swoich
osiągnięć życiowych. Niemal
2/3 z optymizmem mówi
o perspektywach na przy-
szłość. Większe nadzieje co do
kolejnych lat mają osoby młod-
sze oraz lepiej wykształcone.
Najmniej optymizmu jest na-
tomiast wśród mieszkańców
powiatów: wolsztyńskiego, cho-
dzieskiego, kolskiego, turec-
kiego, konińskiego, między-
chodzkiego, wrzesińskiego.

Ta świetlana przyszłość ra-
czej nie jest przez Wielkopo-
lan (którzy są uważani za
bardziej przedsiębiorczych od
mieszkańców innych regio-
nów Polski) wiązana z zało-
żeniem własnego biznesu.
Taki ruch w ciągu kolejnego
roku byłoby skłonnych wy-
konać jedynie 4,9 proc. pyta-
nych. Więcej, bo prawie 1/3,
planuje w najbliższych mie-
siącach zdobyć nowe umie-
jętności i kwalifikacje w celu
poprawy swojej sytuacji ma-
terialnej lub zawodowej.

Optymizmem co do stanu
ciała i ducha Wielkopolanina
w przyszłości nie nastraja
deklarowany sposób spędza-
nia wolnego czasu. 41 proc.
mieszkańców regionu nie
uprawia choćby kilka razy
w miesiącu rekreacyjnie żad-
nego sportu (na szczęście, po-
dobny odsetek podejmuje ak-
tywność w tej dziedzinie).

Z tak zwanej kultury wy-
sokiej korzysta niewielu Wiel-
kopolan – do wizyty w mu-
zeum lub teatrze choć raz
w roku przyznaje się zaledwie
8 proc.; kilkanaście proc. po-
zwala sobie przynajmniej raz
na dwanaście miesięcy na
uczestnictwo w koncercie lub
na wyprawę do kina.

Pocieszający (o ile ankieto-
wani zbytnio nie fantazjowa-
li) może być fakt, że czytamy
znacznie częściej, niż wynosi
średnia krajowa. Aż 56 proc.
pytanych zadeklarowało, że
2-3 razy w miesiącu sięga po
książkę.

Raport powstał na podsta-
wie badań na próbie 7000
dorosłych Wielkopolan na zle-
cenie Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej działającego
w ramach Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu. ABO

Zadowolony
Wielkopolanin

Kiedyś z każdej ulicy
spędzano nad rzekę
stado krów. A teraz nie

ma nawet jednej na pokaz. Ci-
cho, cichutko. Wioska deska-
mi zabita – mówi o Lędyczku
babcia Emilia (rocznik 1925).

Przyjechała tu z mężem
w 1958 roku, spod Białego-
stoku. On poszedł do pracy
w lesie, ona do przędzalni.

– Pruło się na szarpaku
stare szmaty, a z odzyskanej
wełny robiliśmy swetry. Ten,
co mam na sobie, to jeszcze
z tamtych czasów.

Sweter Emilii przetrwał do
dziś. Miasta nie ma już czter-
dzieści lat.

***
– Najfajniej w Lędyczku

było za przewodniczącego Ika-
ły – twierdzi Klara Kowalska
(10 lat pracy w przedszkolu,
reszta w handlu).

Wiadomo: rzeki, las, czyste
powietrze – to dała natura.
Ale w miasteczku było czy-
ściutko, wszystko poukładane
jak w pudełeczku. No i te ró-
żane klomby – oczko w głowie
przewodniczącego Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej
– od których aż buchało za-
pachami.

– Przewodniczący nawet
zachęcał, żeby go powiado-
mić, jeśli ktoś niszczy róże. No
i ja takiego chłopaka kiedyś
przyuważyłam. Zerwał jedną
dla dziewczyny i odjechał. Ale
zdążyłam zapisać numer re-
jestracyjny i musiał za szko-
dę zapłacić. Tak, tak – kiwa
głową Kowalska – Ikała miał
się czym szczycić. On na wy-
sokie odznaczenie zasłużył!

Jednak to, co miejscowość
najbardziej rozsławiło, to
współpraca z Warszawą. Lę-
dyczek był najmniejszym mia-
stem w Polsce, niespełna pół-
tysięcznym, więc wymyślono,
żeby największe miasto roz-
toczyło nad nim patronat. 13
czerwca 1971 roku przewod-
niczący MRN uroczyście prze-
kazał warszawskiej młodzie-
ży symboliczny klucz do mia-
sta. Potem w rocznice tego wy-
darzenia na tydzień zjeżdża-
li do Lędyczka stołeczni har-
cerze. Z prezentami dla tu-
tejszych dzieciaków.

I tak Goliat zaopiekował
się Liliputem.

– Nawet stocznie chciały się
zająć Lędyczkiem – pamięta
Zygmunt Murawski, w tam-
tych czasach piekarz, przez 47
lat naczelnik miejscowej OSP.
– Proponowali, że wybudują
szkołę, ale pod warunkiem, że
w okresie wakacji będą tam
stacjonowały ich dzieci. Szko-
da, że nie było komu należy-
cie tej szansy wykorzystać.

Kowalska: – Ale wesoło
było! Przyjemnie!

Ostała się wieś z herbem
Lędyczek od czterdziestu lat już nie jest najmniejszym miastem w Polsce.

Kowalska: – A jak nadszedł wrzesień, to jakby ludzie w Lędyczku poumierali. Taki był spo-
kój… – Porównać Lędyczek teraz, a dawniej, to nie ma o czym mówić – konkluduje Kowalski.
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Czesław Kowalski, mąż
Klary, syn powojennego bur-
mistrza miasta Stanisława
Kowalskiego: – W czasie wa-
kacji szlakiem Wału Pomor-
skiego szła wycieczka za wy-
cieczką. I każda do nas za-
glądała.

Kowalska: – A jak nadszedł
wrzesień, to jakby ludzie
w Lędyczku poumierali. Taki
był spokój…

– Porównać Lędyczek teraz,
a dawniej, to nie ma o czym
mówić – konkluduje Kowalski.

***
Na przestrzeni dziejów spe-

cyficzne położenie Lędyczka –
nad Gwdą i jej czterema do-

pływami: Debrzynką, Czarną,
Chrząstawą i Szczyrą – oka-
zywało się dla niego atutem
i jednocześnie udręką. Od
czasów krzyżackich (siedem
wieków temu przez gród prze-
biegała tzw. droga margra-
biów z Brandenburga do Mal-
borka, Krzyżacy wznieśli tu
też osadę obronną z zam-
kiem), po współczesne, kiedy
po wojnie miasteczkiem rzu-
cała administracyjna karu-
zela (raz było w tym powiecie,

raz w sąsiednim, raz w tym
województwie, raz w innym).

Ale cały czas Lędyczek był
miastem. Aż do ostatniego
dnia 1972 roku.

Zygmunt Murawski: – To
się stało momentalnie. Czło-
wiek położył się spać w mie-
ście, a obudził jako mieszka-
niec wsi.

Klara Kowalska: – Nikt by
już z tym miastem niczego nie
zwojował. Decyzja przyszła
w kopercie. Bardzo długo że-
śmy nad tym ubolewali.

Żona przewodniczącego Ika-
ły: – Męża już lepiej o tamte
czasy nie pytać. Ale wtedy
przejął się strasznie. Najbar-

dziej tym, że to stało się za
jego kadencji…

Z dniem 1 stycznia 1973
roku Lędyczkowi odebrano
prawa miejskie. Powód: brak
perspektyw rozwojowych
i zbyt mała liczba mieszkań-
ców. Z dnia na dzień zniknę-
ły tablice informujące o naj-
mniejszym mieście w Polsce.
Ostała się wieś z herbem (zło-
śliwcy z tego powodu długo
jeszcze szydzili), którą włą-
czono do reaktywowanej tego

samego dnia gminy Radaw-
nica. Jej naczelnikiem został
Stanisław Ikała, a na otarcie
łez inauguracyjną sesję otwo-
rzył powojenny burmistrz Lę-
dyczka Stanisław Kowalski.
Jednak jako siedziba gminy
Radawnica przetrwała tylko
cztery lata (końcówkę już
w województwie pilskim), po
czym Lędyczek wcielono do
gminy Okonek.

***
Murawski: – Awszystko po-

woli padało, padało, padało…
– Bessa zaczęła się od 1990

roku. Likwidacja zakładów
pracy, przedsiębiorczości uspo-
łecznionej, potem ośrodka
zdrowia, wygasł Fundusz
Wczasów Pracowniczych.
I zrobiło się słabiutko – mówi
Mieczysław Rapta, od 30 lat
mieszkaniec Lędyczka, przez
dwie kadencje radny Rady
Gminy Okonek.

Rapta był do niedawna pre-
zesem zawiązanego w 2003
roku Stowarzyszenia „Lędy-
czek – nasza przyszłość”. Kie-
dy w czerwcu 2012 roku wy-
grał przedterminowe wybory
na burmistrza Okonka, zre-
zygnował z szefowania sto-
warzyszeniu (– Uznałem, że
czas na młodą krew – tłuma-
czy) i… organizacja przestała
działać.

– Ludzie lubią dużo mówić,
ale do udzielania się tam,
gdzie nie ma pieniędzy, to już
z chętnymi gorzej – uważa soł-
tys Lędyczka Grażyna Wę-
glowska.

Węglowska sołtysuje trzecią
kadencję (funkcję tę przejęła
po mężu, wyjeżdżał za grani-
cę do pracy, więc już wcześniej
i tak często go zastępowała).
Jest również – po Mieczysła-
wie Rapcie – reprezentantką
Lędyczka w Radzie Gminy
Okonek.

– Mnie się zawsze Lędyczek
podobał. Tu chcę mieszkać
i stąd nie wyjadę. Mam sen-
tyment – zapewnia.

***
– Swego czasu – opowiada

Mieczysław Rapta – rozezna-
łem się w procedurach przy-
wrócenia praw miejskich.
Okazało się, że spełniamy
kryteria: jest miejski charak-
ter zabudowy, są uwarunko-
wania historyczne. Przywró-
cenie praw miałoby wielki
wydźwięk promocyjny, bo
Wielkopolska miałaby na
swoim terenie najmniejsze
miasto w Polsce, a może
i w Europie. Poza tym byłoby
to jedyne miasto, które nie
jest siedzibą gminy. Ale potem
tę strategię procedowania za-
rzuciłem z dwóch bardzo pro-
zaicznych powodów: po pierw-
sze – w mieście nie mogą funk-
cjonować gospodarstwa agro-
turystyczne, po drugie – miasto
nie miałoby funduszu sołec-
kiego, a to w przypadku Lę-
dyczka dwadzieścia kilka ty-
sięcy złotych.

Sołtys Węglowska: – Sami
ustalamy, co za te pieniądze
zrobić. Mnie przede wszyst-
kim zależy na estetyce. To
wieś na trasie przelotowej,
przejeżdża wielu ludzi, także
z zagranicy, patrzą, oceniają.
Moim zdaniem przez ostatnie
lata zmieniło się na lepsze.
Ale to moje odczucia. Pewnie
dla wielu Lędyczek to zapadła
dziura.

Mieczysław Rapta: – Musi-
my skoncentrować się na moż-
liwościach, jakie daje nam
trasa nr 22. Lędyczek leży
w połowie drogi między Ber-
linem a Królewcem. To po-
winno być miejsce, gdzie war-
to przystanąć. A więc przede
wszystkim turystyka. Nam
potrzeba ludzi z pieniądzem.
W latach 70. planowano wy-
budowanie zbiornika wodne-
go na Dobrzynce, ale osta-
tecznie wojewoda Śliwiński
zadecydował, że w Pile po-
wstanie Zalew Koszycki. Taki
zbiornik mógłby jednak po-
wstać na starym korycie
Chrząstawy. Teren dawnej
żwirowni, która właśnie koń-
czy działalność, to idealne
miejsce pod rekreację z takim
niewielkim nawet zbiorni-
kiem wodnym. Oby znalazł się
ktoś, kto będzie miał na nie
fajny pomysł.

Mariusz Szalbierz

Przywrócenie Lędyczkowi praw
miejskich miałoby wielki wydźwięk
promocyjny, bo Wielkopolska miałaby

na swoim terenie najmniejsze miasto
w Polsce, a może i w Europie.

Niemal 2/3
Wielkopolan
z opymizmem

patrzy w przyszłość.
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Nim rozpocznie się – pla-
nowana przez samorząd
województwa w formu-

le partnerstwa publiczno-pry-
watnego – budowa nowego
szpitala matki i dziecka w Poz-
naniu, postanowiono zapytać
młodych pacjentów, jak wy-
obrażają sobie taką placówkę.
Konkurs plastyczny „Jeśli już
szpital, to jaki?”, pod patro-
natem marszałka wojewódz-
twa, zorganizowała spółka
Szpitale Wielkopolski. Wzięli
w nim udział pacjenci w wie-
ku od 4,5 do 16 lat, przeby-
wający w placówkach opieki
zdrowotnej podległych samo-
rządowi województwa.

– Konkurs miał wyłonić naj-
ciekawsze pomysły dzieci na
ograniczenie stresu i popra-
wienie warunków dla przeby-
wających na oddziałach dzie-
cięcych pacjentów oraz stać się
inspiracją dla nas i poten-
cjalnych projektantów i wy-
konawców nowego szpitala
matki i dziecka w Poznaniu
– wyjaśnia Jakub Jędrzejew-
ski, wiceprezes Szpitali Wiel-
kopolski.

– Budowa tego szpitala jest
wielkim wyzwaniem i jedną

z największych tego typu in-
westycji w kraju, dlatego tak
ważne jest, by najbardziej za-
interesowani – czyli mali pa-
cjenci – mieli swój wpływ na
to, w jaki sposób będzie wy-
glądało miejsce, do którego
może trafić każde dziecko
– dodaje Grzegorz Wrona, pre-
zes spółki.

Jak miałby wyglądać nowy
szpital w dziecięcych wyobra-
żeniach? Powinien być kolo-
rowy – chodzi zarówno o wy-
strój sal, jak i stroje persone-
lu. Musi być wyposażony w no-
woczesny sprzęt (komputery,
telewizory, telefony). Ważny
jest też kontakt z przyrodą,
a temu może służyć akwa-
rium, park, plac zabaw z dużą
ilością zieleni.

Jest szansa, że przynajm-
niej część tych życzeń uda się
zrealizować. Organizatorzy
konkursu zapowiadają, że po-
mysły dzieci zostaną przeka-
zane projektantom szpitala,
a na podstawie prac powstanie
dokument opatrzony komen-
tarzem psychologów dziecię-
cych, który będzie brany pod
uwagę przy realizacji inwe-
stycji. ABO

Ma być kolorowo i nowocześnie
Jak dzieci wyobrażają sobie szpital, który zostanie wybudowany przez samorząd województwa?

Rysunek 16-letniej Klaudii przyniósł jej nagrodę główną w kategorii „wiek gimnazjalny
i młodzież do lat 18”.

Tak przyjazny szpital wyobraża sobie Kamil, wyróżniony w kategorii „IV-VI klasa szkoły
podstawowej”.

Wizja 6-letniego Kacpra zasłużyła, zdaniem jurorów, na wyróżnienie w kategorii „do lat 6”.

Praca 15-letniej Barbary, wyróżniona w kategorii „wiek gimnazjalny i młodzież do lat 18”.

12-letnia Julia zdobyła nagrodę główną w kategorii „IV-VI klasa szkoły podstawowej”.



Monitor Wielkopolski | czerwiec 2013
www.monitorwielkopolski.pl

co za historia
10

WWssppóółłpprraaccaa  zz  ffrraannccuusskkiimm  ppoodd--
ddoossttaawwccąą  uukkłłaaddóóww  wweennttyyllaa--
ccyyjjnnyycchh  ddllaa  ssaammoolloottuu  AAiirrbbuuss,,
uunniikkaallnnee  bbaaddaanniiaa  bbiiooiinnżżyynniieerr--
sskkiiee  nnaadd  ttrrzzeemmaa  rrooddzzaajjaammii
iimmppllaannttóóww  oorraazz  oopprraaccoowwyywwaa--
nniiee  ssuuppeerrwwyyttrrzzyymmaałłyycchh  mmaattee--
rriiaałłóóww  ddllaa  pprrzzeemmyyssłłuu  ––  ttoo  ttyyll--
kkoo  nniieekkttóórree  pprroojjeekkttyy  rreeaalliizzoo--
wwaannee  pprrzzeezz  IInnssttyyttuutt  OObbrróóbbkkii
PPllaassttyycczznneejj  ww  PPoozznnaanniiuu,,  kkttóórryy
ww  ttyymm  rrookkuu  śśwwiięęttuujjee  6655--lleecciiee..

– Jesteśmy samodzielnym
instytutem badawczym pod-
ległym Ministerstwu Gospo-
darki, ale od momentu po-
wstania ściśle związanym z Po-
znaniem i regionem. Dzięki
opracowywanym u nas tech-
nologiom i wynalazkom pro-
mujemy stolicę Wielkopolski 
w Europie i na świecie. Ten rok
jest dla nas szczególny, bo
świętujemy żelazny jubileusz
– mówi dr inż. Hanna Wi-
śniewska-Weinert, dyrektor
instytutu, który pod wzglę-
dem rozległości i wielobran-
żowości badań jest wyjątkową
jednostką na naukowo-ba-
dawczej mapie Wielkopolski.

–  Z metalami potrafimy
zrobić wszystko. Zbadać ich
strukturę, opracować i wdro-
żyć nowoczesną technologię
lub zbudować wykorzystywane
na całym świecie urządzenie
służące ich obróbce. Nasze

technologie pozwalają przed-
siębiorstwom oszczędzać
energię, materiały, czas i pie-
niądze. Wytyczamy nowe tren-
dy – wskazuje dyrektor H. Wi-
śniewska-Weinert. Ale poza-
hutnicza obróbka metali jest
tylko jedną z wielu dziedzin,
którą zajmują się inżynierowie
INOP. Zakres ich badań jest
bardzo szeroki. 

Jedną ze specjalizacji in-
stytutu są badania małych
elementów w próżni i pod-
wyższonej temperaturze dla
potrzeb przemysłu lotnicze-
go. Kiedy producent układów
wentylacyjnych największego
samolotu pasażerskiego świa-
ta – Airbusa A380 zwrócił się
o opracowanie technologii wy-
konania łożysk z nowej gene-
racji materiałów  do tych ukła-
dów, specjaliści INOP opra-
cowali nowy kompozyt. Pod-
czas prac powstały nowocze-
sne stanowiska do diagnozo-
wania tarcia występującego 
w tego typu łożyskach oraz je-
dyna w swoim rodzaju apara-
tura. Z kolei unikalne badania
INOP nad siarczkowymi gra-
fenopodobnymi kompozytami
mają kluczowe znacznie 
w opracowaniu materiałów
nowej generacji, wykorzysty-
wanych w przemyśle lotni-
czym lub kosmonautyce.

Poznański Instytut Obróbki Plastycznej świętuje 65 lat 

W instytucie trwają prace
nad nowoczesnymi, superwy-
trzymałymi materiałami z na-
nokompozytów. INOP jest jed-
nym z wykonawców projektu
„Nanomet” – kluczowego
przedsięwzięcia Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospo-
darka. Jego celem jest opra-
cowanie nowych materiałów
metalicznych o strukturze na-

unikalne w skali kraju stano-
wiska laboratoryjne do testo-
wania implantów: stawu bio-
drowego i kolanowego oraz
krążka międzykręgowego. Dzię-
ki temu można testować po-
wstające endoprotezy, spraw-
dzać, jak się zużywają ze wzglę-
du na materiał, z jakiego zo-
stały wykonane. Specjaliści
INOP są w stanie zbadać wpływ
sposobu ustawienia protezy na
jej trwałość, co może być klu-
czowe w bioinżynierii.  

– Zakres naszych badań na-
ukowych jest bardzo duży, ale
przede wszystkim mamy na
uwadze współpracę z przemy-
słem. Dbamy o użyteczność 
i praktyczność naszych tech-
nologii dla gospodarki. Od lat
kooperujemy z wieloma pol-
skimi przedsiębiorstwami 
– wskazuje dyrektor H. Wi-
śniewska-Weinert.

Instytut dysponuje dosko-
nałym zapleczem laboratoryj-
nym i blisko współpracuje z wie-
loma polskimi uczelniami, 
a innowacyjne projekty inży-
nierów z INOP zdobywają na-
grody na całym świecie (tylko 
w 2012 r. zostały wyróżnione
kilkanaście razy).

Patronat honorowy nad jubi-
leuszem objęli: prof. Barbara
Kudrycka – minister nauki 
i szkolnictwa wyższego, Janusz

nometrycznej, które będą się
charakteryzować lepszymi wła-
ściwościami i umożliwią wy-
twarzanie nowych produktów 
o korzystniejszych cechach 
w nowoczesnych gałęziach go-
spodarki: motoryzacji, energe-
tyce czy biomedycynie. 

Istotną i przyszłościową dzie-
dziną badań jest też bioinży-
nieria. W instytucie stworzono

PROMOCJA

W instytucie z ul. Jana Paw-
ła II 14 zatrudnionych jest
112 pracowników, średnia
wieku to 45 lat. Naukowcy
i inżynierowie INOP pracują
obecnie nad 12 krajowymi
projektami (w ramach PO
Innowacyjna Gospodarka,
Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju, Narodowego
Centrum Nauki) wartymi
łącznie ok. 12 mln zł oraz
biorą udział w 3 międzyna-
rodowych projektach z 7.
Programu Ramowego UE
wartych łącznie ok. 1,16
mln euro.

Kadra
i projekty 

Piechociński – wicepremier 
i minister gospodarki, Marek
Woźniak – marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego, Piotr
Florek – wojewoda wielko-
polski oraz Ryszard Grobelny 
– prezydent Miasta Poznania.

Justyna Wendland – doktorantka INOP, podczas wykonywania
badań za pomocą mikroskopu SEM wyposażonego w EDS 
i EBSD.
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Wdziejach Poznania 
i Wielkopolski było
wielu zasłużonych lu-

dzi, którzy stąd nie pochodzi-
li, a w różnych okoliczno-
ściach przybywali nad Wartę
i Obrę. Wśród takich postaci,
których zasługi okazały się po-
nadczasowe i ponadregional-
ne, był generał Jan Henryk
Dąbrowski, kojarzony przede
wszystkim z Legionami i z tek-
stem naszego hymnu narodo-
wego.

Urodził się w 1755 roku 
w Pierzchowcu koło Bochni,
jednak od jedenastego roku
życia aż do 1792 roku miesz-
kał w Saksonii. Był oficerem
gwardii, ożenił się z Niemką
i przez wiele lat nie miał
styczności z polskimi trady-
cjami i środowiskiem. Odno-
wił kontakt z Polską dopiero
w wyniku apelu do polskich
oficerów, wystosowanego przez
króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego po uchwaleniu
Konstytucji 3 maja.

Był to pierwszy kontakt
Dąbrowskiego z naszym re-
gionem. Przydzielony do 

1. Wielkopolskiej Brygady Ka-
walerii Narodowej na stano-
wisko wicebrygadiera i „szefa
szkolenia”, bardzo dał się we
znaki niesubordynowanym
panom braciom. Po przegra-
nej wojnie z Rosją w 1792
roku, stojąc przed możliwo-
ścią utraty środków do życia,
Dąbrowski (jak wielupatrio-
tów) podpisał akces do kon-
federacji targowickiej i tak
zreorganizował brygadę, że
uczynił z niej jednostkę ka-
drową.

Pod koniec stycznia 1793
roku Dąbrowski przeszedł
chrzest bojowy – i od razu 
w Wielkopolsce: przez trzy
dni bronił Gniezna przed
wkraczającymi oddziałami
pruskimi, realizującymi po-
stanowienia II rozbioru Pol-
ski. Nie uchroniło go to, po
wybuchu insurekcji kościusz-
kowskiej, przed wydanym na
niego zaocznie przez oficerów
brygady wyrokiem śmierci.
Uratował go uzdolniony praw-
nik Józef Wybicki, który na
polecenie naczelnika prze-
prowadził dokładną analizę

Nasz generał z Winnej Góry
Przed 195 laty w Wielkopolsce zmarł bohater polskiego hymnu narodowego.

W tym pałacu w Winnej Górze generał Dąbrowski zmarł przed
195 laty.

FO
T.

 A
. Z

IĘ
TE

K/
S

TA
R

O
S

TW
O

 P
O

W
IA

TO
W

E 
W

 Ś
R

O
D

ZI
E 

W
LK

P.

sprawy i doprowadził do unie-
winnienia Dąbrowskiego. Po
chwalebnym udziale – już ge-
nerała – w obronie Warszawy,
obydwaj działacze zostali skie-
rowani do Wielkopolski  dla
wsparcia powstania przeciw
Prusakom, które trwało tam
od sierpnia 1794 roku. 

Odtąd datuje się ścisła
współpraca pomiędzy Dą-

browskim i Wybicki w dzia-
łalności niepodległościowej.
Obaj doskonale się uzupeł-
niali: generał, z trudem po-
prawnie wysławiający się po
polsku, doskonały organizator
i rzetelny dowódca, znajdował
oparcie i pomoc w krasomów-
cy i znakomitym fachowcu
od propagandy, jakiego zna-
lazł w Wybickim. Jednak roz-

powszechniona tradycja gło-
sząca przyjaźń między Dą-
browskim i Wybickim jest
znacznie przesadzona.

W lipcu 1797 roku w Reggio
powstał tekst „Pieśni Legio-
nów Polskich we Włoszech”,
która rozsławiła imię Dą-
browskiego i Poznań, a w li-
stopadzie 1806 roku obaj
współpracownicy znów przy-
byli do stolicy Wielkopolski, by
na rozkaz Napoleona rozpo-
cząć powstanie przeciwko
Prusakom – pierwsze zwy-
cięskie na ziemiach polskich
czasu zaborów.

W 1807 roku generał J.H.
Dąbrowski ostatecznie osiadł
w Wielkopolsce: otrzymał do-
nację od Napoleona w posta-
ci majątku Winna Góra koło
Środy, a w listopadzie poślu-
bił Barbarę Chłapowską, cór-
kę podczaszego wschowskiego.
Szczęśliwa rodzina już na sta-
łe osiedliła się w winnogór-
skim pałacyku. Tam Dą-
browski czuł się najlepiej, 
u boku kochanej żony i dwój-
ki dzieci, stąd wyruszał na ko-
lejne kampanie lat 1812 

i 1813. Jeszcze w 1809 roku,
w obliczu najazdu austriac-
kiego na Księstwo Warszaw-
skie, wspólnie z Wybickim
kierował kolejnym, zwycię-
skim powstaniem w regionie.

Tam też, w Winnej Górze,
zmarł przed 195 laty, 6 czerw-
ca 1818 roku, w wyniku za-
każenia spowodowanego od-
nowieniem rany odniesionej 
w czasie walk pod Tczewem
dziesięć lat wcześniej. Spoczął
w podziemiach miejscowego
kościoła, a od 1863 roku – w ka-
plicy i sarkofagu, ufundowa-
nych przez Seweryna Miel-
żyńskiego. Serce generała naj-
pierw było w pałacyku win-
nogórskim, przez jakiś czas  
w Krakowie, a po drugiej woj-
nie światowej zostało prze-
wiezione do Poznania. Eks-
ponowane w ozdobnej urnie 
w jednej z sal Ratusza, zostało
ostatecznie przeniesione do
Krypty Zasłużonych Wielko-
polan na Wzgórzu św. Woj-
ciecha. Stoi obok trumny ze
szczątkami Józefa Wybickie-
go. Obaj bohaterowie znów są
razem.              Marek Rezler
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WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU
www.brd.poznan.pl

WWoojjeewwóóddzzkkaa  RRaaddaa  BBeezzppiiee--
cczzeeńńssttwwaa  RRuucchhuu  DDrrooggoowweeggoo
zzeebbrraałłaa  ssiięę  2222  mmaajjaa  ww  PPoozznnaa--
nniiuu..  OObbrraaddoomm  pprrzzeewwooddnniicczzyyłł
mmaarrsszzaałłeekk  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaarreekk
WWooźźnniiaakk..

W takcie posiedzenia dy-
rektorzy wojewódzkich ośrod-
ków ruchu drogowego omówi-
li działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na drogach
naszego regionu oraz przed-
stawili propozycje planu wy-
datków w części przeznaczonej
na poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 2013 rok 
w Wielkopolsce. Podobnie jak
w latach ubiegłych, przewi-
dziano m.in. doposażenie
szkolnych pracowni wychowa-
nia komunikacyjnego, miaste-
czek ruchu drogowego, opra-
cowanie materiałów oświato-
wych, książeczek o tematyce
komunikacyjnej, przygotowanie
materiałów odblaskowych dla
dzieci. Dyrektor Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich Marek Kmiecik omó-
wił działania na rzecz brd, w ra-
mach programu likwidacji za-
grożeń na dojściach do szkół
dzieci i młodzieży na drogach
wojewódzkich, prowadzone
przez WZDW i WORD-y. 

W drugiej części posiedzenia
zastępca Wielkopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej Adam
Langner przedstawił zagadnie-
nia dotyczące przedsięwzięć
ratowniczych w komunikacji 
w kontekście nowych uregulo-
wań prawnych.

MMaarreekk  SSzzyykkoorr
WWOORRDD  PPoozznnaańń

Wielkopolskie WORD-y
pomagają szkołom

220000  rroowweerrzzyyssttóóww  ssttaawwiiłłoo  ssiięę  nnaa
mmeecciiee  VVII  EEkkoo--RRaajjdduu  nnaadd  JJeezziioo--
rreemm  MMaallttaańńsskkiimm  ww  PPoozznnaanniiuu..

32 zespoły reprezentujące
poznańskie szkoły podstawowe
dotarły 15 maja na metę Eko-
Rajdu, urządzoną na leśnej po-
lanie nad Cybiną.  Uczestnicy
pokonywali różne trasy wiodą-
ce drogami rowerowymi wyty-
czonymi w zdłuż poznańskich
ulic. Najwięcej kilometrów do
przebycia mieli zawodnicy ze
szkół na Dębcu, Woli, Piątkowie.
Młodzi rowerzyści poznawali
przy okazji miejskie trasy, któ-
rymi można bezpiecznie doje-
chać nad Jezioro Maltańskie,
skąd wytyczone szlaki prowadzą
cyklistów do najdalszych za-
kątków Wielkopolski. Na mecie
rajdu szkolne drużyny rywalizo-

Młodzi rowerzyści poznawali miejskie szlaki

wały w konkurencjach wyma-
gających wiedzy i umiejętności
z zakresu bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, znajomości eko-
logii i środowiska poznańskich

lasów, a także umiejętności
udzielenia pomocy przedme-
dycznej poszkodowanym. 

Zwyciężył zespół Szkoły Pod-
stawowej nr 65, zdobywając

Puchar Komendanta Straży
Miejskiej Miasta Poznania. Na
drugim miejscu uplasowali się
reprezentanci Publicznej Sale-
zjańskiej Szkoły Podstawowej 

i zdobyli Puchar Dyrektora Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Poznaniu. Pu-
char Naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji, za zajęcie trze-
ciego miejsca, zdobyli zawodni-
cy SP nr 69. Puchar Prezesa Au-
tomobilklubu Wielkopolskiego
otrzymał najlepszy zespół w kon-
kurencjach z zakresu pomocy
przedmedycznej – reprezentu-
jący SP nr 55. Oprócz pucharów,
zawodnicy najlepszych siedmiu
zespołów otrzymali nagrody rze-
czowe. Przed zawodami młodzi
rowerzyści zostali poczęstowani
pysznymi drożdżówkami. A na
pożegnanie nie zabrakło też
kiełbasek, które można było
upiec nad ogniskiem. Impreza
została przygotowana przez

strażników szkolnych Straży
Miejskiej Miasta Poznania przy
współpracy policjantów Wy-
działu Ruchu Drogowego KW
Policji w Poznaniu, ratowników
drogowych Automobilklubu
Wielkopolski, pracowników Za-
kładu Lasów Poznańskich oraz
przy wsparciu merytorycznym
poznańskiego WORD-u i me-
dialnym portalu „Wielkopolskie
Rowerowanie”. Uśmiechnięte
buzie zawodników, zaangażo-
wanie i współpraca w zespo-
łach, dobre wyniki w konku-
rencjach i wiele pozytywnych
ocen świadczą o potrzebie or-
ganizowania podobnych imprez
adresowanych do najmłodszych
uczestników ruchu rowerowego.

WWoojjcciieecchh  GGłłuusszzaakk  
SSttrraażż  MMiieejjsskkaa  MMiiaassttaa  PPoozznnaanniiaa

Młodzi rowerzyści na mecie VI Eko-Rajdu. 
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Więcej troski o pieszych
W dniach 6-12 maja 2013 obchodzono Globalny Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tydzień BRD, w tym roku
poświęcony bezpieczeń-
stwu pieszych, jest ini-

cjatywą wpisującą się w ogło-
szoną przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych Dekadę
Działań na Rzecz BRD 2011-
-2020, której celem jest mię-
dzy innymi zminimalizowanie
liczby śmiertelnych ofiar wy-

padków drogowych. Natomiast
Komisja Europejska ustanowi-
ła 6 maja 2013 Europejskim
Dniem Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Dlatego Automo-
bilklub Wielkopolski – w tym
właśnie dniu – zaprosił pozna-
niaków na plac Mickiewicza na
happening „Bezpieczeństwo
pieszych; szczególnie narażo-

nych użytkowników dróg na
obszarach miejskich”. Współ-
organizatorami przedsięwzięcia
byli Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, Polski Związek
Motorowy, Straż Miejska Mia-
sta Poznania, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Poznaniu, Państwowa Straż

Pożarna, Stacja Krwiodawstwa,
Szkoła Auto, Żandarmeria Woj-
skowa. 

Na odwiedzających (zarówno
dzieci, jak i dorosłych) czeka-
ło wiele atrakcji: pokazy akcji
ratowniczej, pokaz symulatora
zderzeń, próby w alkogoglach,
nauka reanimacji krążeniowo-
oddechowej, pogadanki, kon-

kursy, porady mistrzów kie-
rownicy, pokazy działań i pre-
zentacja sprzętu służb drogo-
wych. W trakcie imprezy prze-
prowadzono zbiórkę krwi, roz-
dawano także karty ICE (I-C-E,
czyli In Case of Emergency 
– w razie wypadku).

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  
WWOORRDD  PPoozznnaańń

Inscenizacja wypadku drogowego była pokazem współdziałania profesjonalnych służb.
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Strażnicy szkolni SMMP uczyli bezpiecznego zachowania się na drodze. 
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Najmłodsi otrzymali od WORD-u elementy odblaskowe.
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Pamiętajmy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa.
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Organizowany przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Re-
gionalnego konkurs

„Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich” to naj-
większe tego typu przedsię-
wzięcie w Europie Środkowo-
Wschodniej.  Jego celem jest
nagrodzenie najlepszych pro-
jektów dotyczących rozwoju
turystyki, infrastruktury spor-
towej i rekreacyjnej, zagospo-
darowania przestrzeni pu-
blicznej oraz rewitalizacji 
– zrealizowanych przy współ-
udziale funduszy europejskich.
Uroczysta gala wręczenia sta-
tuetek z udziałem minister
rozwoju regionalnego Elżbiety
Bieńkowskiej odbyła się 23
maja w Warszawie.

Długa droga do sukcesu

W tegorocznej, szóstej edycji
zgłoszono 311 propozycji. Aby
wybrać najciekawsze przed-
sięwzięcia, kapituła konkursu
zbierała się czterokrotnie. Ko-
lejnym etapem były indywidu-
alne spotkania z wnioskodaw-
cami, którzy zdobyli największą
liczbę punktów. W efekcie wy-
łoniono 21 nominowanych
projektów. Spośród nich ka-
pituła oraz internauci wybrali
inwestycje o największym
światowym potencjale i atrak-
cyjności. 

Europejski cud w Owińskach
Strefa rekreacji dla niewidomych dzieci w Owińskach zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie 
„Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”. Projekt otrzymał nagrodę w kategorii
„Miejsce przyjazne dzieciom”.

Specjalne urządzenia mają pomóc osobom niewidomym 
w nauce poznawania świata.

Tory przeszkód ułatwią aktywną rehabilitację niewido-
mych.

Sześcian zbudowany z systemu powyginanych rur to komunikator dźwiękowy, nazywany przez
dzieci „słuchadłem”.
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Nowe cuda funduszy euro-
pejskich to: Muzeum w Kra-
kowie, renesansowy dwór 
w Szymbarku, Centrum Dzie-

dzictwa Szkła w Krośnie, Mu-
zeum Chopina w Warszawie,
termy w Uniejowie, polsko-
-czeski kompleks tras rowero-
wych w Górach Izerskich oraz
strefa rekreacji dla niewido-
mych dzieci w Owińskach. Naj-
więcej głosów internatów zdo-
był natomiast ogród zoolo-
giczny w Zamościu. 

– Dzięki nominowanym 
w tegorocznej edycji projektom
mieliśmy okazję poznać fan-
tastyczne obiekty muzealne,
inicjatywy pielęgnujące kultu-
rę i tradycję polskich regionów
oraz przedsięwzięcia zachę-
cające do aktywnego wypo-
czynku na łonie natury 
– powiedziała Elżbieta Bień-
kowska. Minister dodała, że
sama nominacja do konkursu
jest wyróżnieniem i świadczy 
o ogromnym uznaniu.

Szefowa resortu rozwoju re-
gionalnego przypomniała, że
do tej pory, w pięciu poprzed-
nich edycjach, do konkursu

zgłoszono łącznie ponad 800
projektów, z czego nomino-
wanych zostało ponad 100, 
a nagrody otrzymało prawie
40. – Konkurs „Polska Pięk-
nieje” cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem, o czym
świadczy rosnąca liczba zgło-
szeń. W tym roku wpłynęło ich
aż 311 – poinformowała mini-
ster Elżbieta Bieńkowska. 

Najliczniej reprezentowane
były województwa dolnoślą-
skie (31), śląskie (30) i mało-
polskie (26). Największą po-
pularnością cieszyły się kate-
gorie: rewitalizacja (70), obiekt
turystyczny (56) i turystyka
aktywna (53).

Pierwszy zwycięzca 
z Wielkopolski

Po raz pierwszy w historii kon-
kursu został uhonorowany
obiekt z Wielkopolski. Projekt
parku orientacji przestrzennej
w Owińskach otrzymał nagro-

dę w kategorii „Miejsce przy-
jazne dzieciom”.

Inwestycja polegała na od-
tworzeniu barokowego ogrodu
przy zabytkowym zespole
klasztornym w Owińskach, 
w którym mieści się Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych. 

W przestrzeń parku zostały
wkomponowane urządzenia
służące do nauki i zabawy,
dzięki którym możliwa jest ak-
tywna rehabilitacja osób do-
tkniętych dysfunkcją wzroku.
Wytyczono też specjalne ścież-
ki o zróżnicowanej nawierzch-
ni i poletka nasadzane różną
roślinnością. Zbudowano tory
przeszkód i równoważnie, któ-
re mają pomóc osobom nie-
widomym w nauce poznawania
świata i radzenia sobie w te-
renie za pomocą innych do-
stępnych im zmysłów – dotyku,
słuchu i węchu.

– Funkcjonujący od września
ubiegłego roku park orientacji
przestrzennej w Owińskach
jest obiektem unikatowym 
w skali europejskiej. Choć
przeznaczony jest głównie dla
dzieci niewidomych z tutej-
szego ośrodka, korzystać
mogą z niego także dzieci nie-
pełnosprawne z terenu całego
powiatu – mówi Bartosz Za-
wieja, dyrektor Wydziału Two-
rzenia i Realizacji Projektów 

w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu.  

Jednym z celów realizacji
projektu jest też zapoznanie
wszystkich, a więc i pełno-
sprawnych mieszkańców po-
wiatu z funkcjonowaniem ludzi
niewidomych. – Pokazując ich
problemy i bariery, jakie na-
potykają w życiu codziennym,
w poruszaniu się w otwartej
przestrzeni, chcemy przyczynić
się do pokonania barier men-
talnych ludzi niedotkniętych
kalectwem w kontaktach 
z osobami niepełnosprawnymi
oraz doprowadzić do integracji
obu grup społecznych – doda-
je Bartosz Zawieja. 

***
Strefa rekreacji dla dzieci

niewidomych w Owińskach
zdobyła już trzecią nagrodę 
w tym roku. W kwietniu zespół
parkowy został wyróżniony 
w konkursie „Zabytek Zadba-
ny”, organizowanym przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Kolejne wy-
różnienie otrzymał w prestiżo-
wym konkursie na „Najlepszy
obiekt sportowy i rekreacyjny
2012”.

Więcej informacji o wszyst-
kich zwycięskich projektach
można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.polskapiek-
nieje.gov.pl.            ((IIPPOO,,  RRAAKK))
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UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii  WWoojjee--
wwóóddzzttwwaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  ww  PPoo--
zznnaanniiuu  ooggłłoossiiłł  kkoonnkkuurrss  ddzziieennnnii--
kkaarrsskkii  ppnn..  „„ZZmmiieenniilliiśśmmyy  WWiieell--
kkooppoollsskkęę””,,  kkttóórryy  ppoottrrwwaa  ddoo  3300
wwrrzzeeśśnniiaa..

Konkurs skierowany jest do
dziennikarzy radiowych, pra-
sowych i telewizyjnych publi-
kujących materiały w wielko-
polskich mediach, a także do
redaktorów serwisów interne-
towych, w tym autorów spotów
i filmów. 

Celem przedsięwzięcia jest
wyróżnienie materiałów redak-
cyjnych, które dotyczą funduszy
unijnych w regionie, a zwłasz-
cza Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. 

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest nadesłanie
materiałów dotyczących WRPO,
np. fotografii albo artykułu
opublikowanego w prasie lub 
w internecie, nagrania radio-

wego lub telewizyjnego oraz
formularza zgłoszeniowego. 

Zgłoszone prace powinny zo-
stać opublikowane lub wyemi-
towane w okresie od 1 grudnia
2011 r. do 30 września 2013 r.
Regulamin konkursu i formularz
zgłoszeniowy można pobrać ze
strony www.wrpo.wielkopol-
skie.pl.

Spośród nadesłanych prac
kapituła konkursu dziennikar-
skiego wyłoni zwycięzców. Przy
ich ocenie będą brane pod
uwagę przede wszystkim: war-
tość merytoryczna publikacji
oraz ich zawartość informacyj-
na, oryginalność, atrakcyjność
i komunikacyjność, profesjo-
nalne podejście do tematu, 
a także walory warsztatowe
pracy.

Dla laureatów przewidziano
nagrody pieniężne: za zajęcie 
I miejsca 7000 zł, za II miejsce
– 5000 zł, a za III miejsce 
– 3000 zł.                         RRAAKK

Media o funduszach
PPrrzzeeddssiięębbiioorrccyy,,  bbaannkkoowwccyy  ii  uu--
rrzzęęddnniiccyy  zz  wwoojjeewwóóddzzttwwaa  wwiieell--
kkooppoollsskkiieeggoo  ppoo  rraazz  ttrrzzeeccii  ddyyss--
kkuuttoowwaallii  ww  PPoozznnaanniiuu  nnaa  tteemmaatt
nnoowwoocczzeessnnyycchh  ffoorrmm  ffiinnaannssoo--
wwaanniiaa  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ggoossppooddaarr--
cczzeejj..

Konferencja pn. „Giełda pro-
duktów finansowych – JERE-
MIE jako atrakcyjna forma fi-
nansowania wielkopolskich mi-
kro, małych i średnich przed-
siębiorstw w ramach środków
unijnych” odbyła się 28 maja.
Organizatorem spotkania, 
w którym wzięło udział ponad
200 gości, był Bank Gospo-
darstwa Krajowego, pełniący
funkcję menadżera funduszu
powierniczego JEREMIE w na-
szym regionie oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego.

Celem konferencji było za-
prezentowanie atrakcyjnych
źródeł finansowania w posta-

Atrakcyjny kapitał dla firm

ci instrumentów pozadotacyj-
nych oraz przekazanie kom-
pleksowej wiedzy na temat
możliwości, jakie oferuje unij-
na inicjatywa. Spotkanie po-

prowadził dziennikarz TOK FM
Maciej Głogowski, a jako
pierwsi głos zabrali Radosław
Krawczykowski – dyrektor De-
partamentu Wdrażania Pro-

gramu Regionalnego w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Po-
znaniu oraz Jarosław Kała – dy-
rektor Departamentu Instru-
mentów Inżynierii Finansowej
w BGK. 

Prelegenci przypomnieli, że
Wielkopolska jest liderem we
wdrażaniu JEREMIE. Przedsię-
biorcy podpisali dotąd blisko
4,3 tys. umów na poręczenia
i pożyczki na łączną kwotę
prawie 549 mln zł. Wsparcie 
z UE dla tych inwestycji prze-
kroczyło 426 mln zł.

W dyskusji panelowej wzię-
li udział przedstawiciele BGK 
i PKPP Lewiatan oraz pośred-
nicy finansowi, którzy zapre-
zentowali przedsiębiorcom
ofertę zwrotnego finansowania
działalności, zalety wsparcia 
z inicjatywy JEREMIE oraz róż-
nice pomiędzy tradycyjnymi
dotacjami a pożyczkami i po-
ręczeniami.                   RRAAKK

Konferencja była dobrą okazją do dyskusji nt. unijnych 
pożyczek i poręczeń.
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PPoonnaadd  ttyyssiiąącc  pprrzzeeddssiięębbiioorrccóóww
ppoożżyycczzyyłłoo  111100  mmllnn  zzłłoottyycchh  zz  JJEE--
RREEMMIIEE  pprrzzyy  wwssppaarrcciiuu  WWiieellkkoo--
ppoollsskkiieejj  AAggeennccjjii  RRoozzwwoojjuu  PPrrzzeedd--
ssiięębbiioorrcczzoośśccii..  

Wielkopolska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości ob-
chodzi w 2013 roku 10-lecie
swego istnienia. Spółka po-
maga w finansowaniu działal-
ności rozwojowej wielkopol-
skich firm. Pożyczki z WARP
zawsze cieszyły się sporym za-
interesowaniem, a od kilku lat
– dzięki unijnej inicjatywie JE-
REMIE – przedsiębiorcy mogą
pozyskać także dodatkowe
niskooprocentowane kredyty
lub poręczenia.

Biznes coraz chętniej sięga
po taką formę wsparcia. Po-
nad tysiąc wielkopolskich firm
skorzystało dzięki WARP 
z JEREMIE, podpisując umo-

wy na łączną kwotę 110 mln zł. 
Unijną pożyczkę na prefe-

rencyjnych warunkach można
uzyskać także rozpoczynając
działalność. Może się o nią
ubiegać każda osoba, która
chce uruchomić własny biznes, 
z przeznaczeniem na wydatki in-
westycyjne, środki transportu,
reklamę czy środki obrotowe. 

W pierwszych 6 miesiącach
można skorzystać z karencji, tj.
spłaca się niską, odsetkową
ratę. Dzięki temu firma nie ma
dużych kosztów, co jest istotne
zwłaszcza w początkowej fazie
funkcjonowania, kiedy to kosz-
ty przewyższają zwykle przy-
chody. 

Szczegółowe informacje na
temat JEREMIE można znaleźć
na stronach internetowych
www.jeremie.com.pl oraz
www.warp.org.pl.             RRAAKK

Klient z pożyczką

9 maja, w Dzień Europy, WARP uruchomił nowe biuro obsługi
klienta. 
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Wśród początkujących
przedsiębiorców sce-
nariusz bywa podob-

ny. Jest pomysł, ale brakuje
pieniędzy. To właśnie brak fun-
duszy wstrzymuje często roz-
wój ciekawych przedsięwzięć.
W przypadku Adriana Zmudy 
i Marcina Budy, którzy zain-
westowali w sektor motoryza-
cji, mogło być podobnie. 

Studenci historii i socjologii
z pasją do motocykli i smy-
kałką do biznesu dzisiaj żar-
tobliwie wspominają, że swo-
ją przygodę z motocyklami
zaczynali, jeżdżąc po dziew-
czyny. Tymczasem przywiąza-
nie rosło, ale zamiast do
dziewczyn – do motorów, 
o które dbali i w które inwe-
stowali. Podczas kolejnych

motoryzacyjnych zakupów do-
skwierał im jednak brak spe-
cjalnych akcesoriów i gadże-
tów na poznańskim rynku. 

W ten sposób powstał po-
mysł na własny biznes. Gdy
biznesplan był gotowy, wspól-
nicy pomyśleli o zwiększeniu
kapitału inwestycyjnego. – Na-
stawiliśmy się na jakość, so-
lidny i niezawodny sprzęt.

Rozkręcili obroty z JEREMIE
150 tys. złotych unijnej pożyczki pozwoliło na utworzenie i rozwój
sklepu z akcesoriami motoryzacyjnymi w Poznaniu.

Chcieliśmy, by asortyment 
w naszym sklepie był kom-
pletny, a to oznaczało, że ko-
nieczne będzie zainwestowanie
znacznej sumy  – wspomina
Adrian Zmuda. Marcin Buda
dodaje: – Wiedzieliśmy, że
przy zakupie towaru nie obej-
dzie się bez dodatkowych pie-
niędzy. Tylko który bank udzie-
li firmie pożyczki na start? 

Poszukując wsparcia unij-
nego, zgłosili się do Wielko-
polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (WARP),
która w ramach inicjatywy JE-
REMIE udziela pożyczek na fi-
nansowanie rozwoju małych 
i średnich firm w naszym re-
gionie.

– Rodzice są przedsiębior-
cami i nauczyli mnie, że w biz-
nesie nie ma nic za darmo. Do-
tacje też mają swoje koszty,
które pojawiają się w toku re-
alizacji projektów – podkreśla
Marcin Buda. I tłumaczy: – To
podejście może wielu zasko-
czyć, ale woleliśmy otrzymać
pożyczkę. Zdecydowaliśmy się
na wniosek o  kredyt z JERE-
MIE i już po dwóch tygodniach
WARP przelał na nasze konto
kwotę 150 tys. zł.

Wspólnicy zainwestowali po-
zyskane pieniądze w remont
lokalu i zakup towaru oraz
utworzenie nowoczesnego
sklepu internetowego.    RRAAKK

Unijną pożyczkę zainwestowano w remont lokalu i zakup towaru oraz w utworzenie sklepu
internetowego.
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Trwają prace nad kolejną
perspektywą finansową,
w ramach której przygoto-

wywane są nowe propozycje
rozwiązań poszczególnych dzia-
łań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi opracowało wstępny
zarys programu. Dokument zo-
stał opublikowany na stronie in-
ternetowej MRiRW w zakładce:
PROW 2014-2020.

Do głównych celów Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 na-
leżą: poprawa konkurencyjno-
ści rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie zasobami natural-
nymi, działania w dziedzinie
klimatu oraz zrównoważony
rozwój terytorialny obszarów
wiejskich.

PROW 2014-2020 będzie
ukierunkowany szczególnie na
kwestie związane z budową
konkurencyjności rolnictwa,
które będąc dziedziną szcze-
gólnie istotną z punktu wi-
dzenia rozwoju obszarów wiej-
skich, a zarazem, z racji pro-
blemów strukturalnych i wy-
zwań rozwojowych, wymaga

znacznego i odpowiednio ukie-
runkowanego wsparcia.

Program, stanowiący konty-
nuację i rozwinięcie kierunków
wsparcia realizowanych w okre-
sie po przystąpieniu Polski do
UE, będzie uwzględniał sześć
priorytetów wyznaczonych dla
wspólnotowej polityki rozwoju
obszarów wiejskich na lata
2014-2020.

W ramach programu przewi-
dziane jest działanie „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, w którym
pomoc będzie udzielana na in-
westycje polegające na odbu-
dowie i poprawie stanu dzie-
dzictwa kulturowego wsi, 
w tym: tworzeniu planów ochro-
ny zabytkowych układów urba-
nistycznych wraz z zabudową
oraz rewitalizacji lub rekulty-
wacji obszarów lub obiektów za-
bytkowych.

Ponadto, dofinansować bę-
dzie można także operacje po-
legające na rozwijaniu i popra-
wie infrastruktury handlowej, 
w tym: na budowie lub moder-
nizacji targowisk, budowie, prze-
budowie, remoncie lub wypo-
sażaniu obiektów budowlanych
przeznaczonych na cele pro-

mocji lokalnych produktów 
i usług oraz tworzeniu, ulepsza-
niu lub rozbudowie infrastruktury
małej skali (drogi lokalne).

W programie zaplanowano
również działanie LEADER ze
szczególnym naciskiem na re-
alizację celu, jakim jest wspie-
ranie lokalnego rozwoju na ob-
szarach wiejskich. W tym za-
kresie wymieniane są m.in. ta-
kie przedsięwzięcia, jak: prze-
ciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu i wzmocnienie kapi-
tału społecznego, w tym wyko-
rzystanie rozwiązań innowacyj-
nych; tworzenie miejsc pracy 
i stworzenie warunków umożli-
wiających podjęcie pracy, a tak-
że stworzenie korzystnych wa-
runków do tworzenia nowych
firm, sprzyjających zwiększeniu
potencjału osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem
z rynku pracy oraz wykorzysta-
nie lokalnych zasobów: surow-
ców, miejscowej infrastruktury,
lokalizacji (położenia geogra-
ficznego), dziedzictwa kulturo-
wego, historycznego (tradycji),
przyrodniczego czy potencjału
mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że samo-
rządy województw, odpowie-

Konsultacje PROW 2014-2020
Trwa debata nad nowymi propozycjami dotyczącymi unijnego
wparcia dla obszarów wiejskich.

Gala Agroturystyczna
W związku z zakończeniem
trzech konkursów dla wielko-
polskich gospodarstw agrotu-
rystycznych i wielkopolskich
mediów, ogłoszonych w ra-
mach projektu „Agroturystyka
– współpraca w sieci” w 2012
roku, w dniu 21 czerwca  w Po-
znaniu odbędzie się Gala Agro-
turystyczna, podczas której
nastąpi oficjalne ogłoszenie
laureatów i wręczenie nagród.
Wydarzeniem towarzyszącym
Gali Agroturystycznej będą Tar-
gi Agroturystyczne  (platforma
informacyjno-promocyjna dla
gospodarstw agroturystycz-
nych), na których będzie pre-
zentowana oferta wielkopol-
skich gospodarzy. Organizato-
rem przedsięwzięcia jest sa-
morząd województwa wielko-
polskiego, w imieniu którego

działa Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

600-lecie wsi Łąkie
15 czerwca we wsi Łąkie 
w gminie Lipka odbędzie się
uroczystość, w ramach której
zaplanowano m.in. wystawę
pamiątek dotyczących wsi 
z okresu międzywojennego 
i powojennego, stoisko pro-
mujące wyroby regionalne i po-
trawy regionalne kuchni kra-
jeńskiej, stoisko z materiałami
i pamiątkami promującymi ju-
bileusz wsi, prezentację arty-
styczną lokalnych zespołów,
odsłonięcie obelisku z tablicą
pamiątkową, bieg przełajowy
im. Romana Kęcińskiego.
Współorganizatorem przed-
sięwzięcia jest Departament
Programów Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. 

PROW – ekspres 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich realizuje inicjatywę pod nazwą „Wielkopolski Klub
Fotograficzny”.
Inicjatywa ma na celu promocję dobrych praktyk w wy-
korzystaniu środków unijnych. 
Kolejne zdjęcia ukazują m.in. siłownię zewnętrzną w par-
ku Cyryla we Wronkach. Projekt był realizowany za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notec-
ka”. Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 stworzono warunki rekreacji dla
osób spędzających aktywnie czas wolny na świeżym po-
wietrzu. 
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć i fotoreportaży doty-
czących wielkopolskich obszarów wiejskich. Fotografie
znajdują się na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl oraz
www.prow.umww.pl, tam też zamieszczone są warunki
uczestnictwa w „Wielkopolskim Klubie Fotograficznym”.
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Wielkopolski Klub Fotograficzny

Świetlica wiejska w Pomarzanach Fabrycznych wyremontowana ze środków PROW 2007-
-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
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dzialne w obecnej perspektywie
finansowej za wdrażanie części
działań Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, podejmują
liczne inicjatywy, aby w nowej
perspektywie ich wpływ na roz-
wój obszarów wiejskich był
jeszcze większy. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pro-
ponuje uwzględnienie w pro-
gramach krajowych i regional-
nych koordynowanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego następujących zakre-
sów wsparcia: gospodarka wod-
na, inwestycje z zakresu go-
spodarki odpadami, inwestycje
związane z gospodarką wodno-
-ściekową, rozwój odnawial-
nych źródeł energii oraz budo-
wa infrastruktury internetu sze-
rokopasmowego.

Z informacji uzyskanych z Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz z zarysu PROW na lata
2014-2020 wynika, że resort
rolnictwa nie przewiduje reali-
zacji operacji z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej w przy-
szłym PROW.

– Projekty dotyczące między
innymi budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, syste-
mów kanalizacji sanitarnej, sie-
ci wodociągowych, przepom-
powni oraz stacji uzdatniania
wody cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem gmin objętych
wsparciem PROW na lata
2007-2013 – mówi Tomasz
Bugajski, członek Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
– Środki PROW kierowane są
na przedsięwzięcia nawet w naj-
mniejszych miejscowościach.
Całkowite wyłączenie infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej
z PROW praktycznie uniemoż-
liwi najsłabszym gminom wiej-
skim pozyskanie dotacji na ten
rodzaj inwestycji.

Utrudniony dostęp do ope-
racji z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej dla wielu gmin
stanowić będzie stanowić ba-
rierę dla dalszego rozwoju oraz
pogłębi różnicę między wsią 
a bardziej rozwiniętymi mia-
stami. W związku z powyższym
samorządy województw podję-
ły działania mające na celu
pozostawienie możliwości re-
alizacji projektów z zakresu go-
spodarki wodno-ściekowej 
w przyszłym Programie Roz-
woju Obszarów Wiejskich.
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Wdrażanie Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” WRPO.
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WFOŚiGW w obecnej
perspektywie finanso-
wej Unii Europejskiej

2007-2013 pełni funkcję in-
stytucji wdrażającej dla dwóch
priorytetów środowiskowych
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko (POIŚ)
oraz instytucji pośredniczącej
dla realizacji priorytetu środo-
wiskowego Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (WRPO).

Porozumienie z Ministrem
Środowiska oraz Narodowym
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
z 2007 r. pozwala obsługiwać
środki POIŚ w ramach priory-
tetów dotyczących gospodar-
ki wodno-ściekowej i gospo-
darki odpadami – dla projek-
tów o wartości do 25 mln
euro. Projekty o wartości wyż-
szej trafiają do NFOŚiGW. Z ko-
lei wdrażanie priorytetu III
„Środowisko przyrodnicze”
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego przez
WFOŚiGW w Poznaniu jest wy-
nikiem porozumienia z Mar-
szałkiem Województwa Wiel-
kopolskiego z października
2007 r. Fundusz w Poznaniu to
jeden z trzech funduszy (obok
podobnych instytucji w Zielo-
nej Górze i Olsztynie) wdraża-
jących programy środowiskowe
finansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
nego, posiadający jednak naj-
szerszy zakres kompetencyjny
w tym zakresie w kraju.

W ramach Priorytetu I POIŚ
„Gospodarka wodno-ścieko-
wa” głównym celem jest wy-
posażenie do końca 2015 r.
aglomeracji wodno-ściekowych
powyżej 15 tys. RLM w syste-
my kanalizacji oraz w oczysz-
czalnie ścieków zgodnie z wy-
mogami dyrektywy unijnej 
w sprawie oczyszczania ście-
ków komunalnych. Z kolei 
w ramach Priorytetu II POIŚ
„Gospodarka odpadami i o-
chrona powierzchni ziemi” ce-
lem jest m.in. zmniejszenie
ilości odpadów komunalnych
kierowanych na składowiska
odpadów i rekultywacja tere-
nów zdegradowanych. 

W 2012 r. w ramach Priory-
tetu I oraz Priorytetu II Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko odbyły
się 3 nabory wniosków o dofi-
nansowanie, w ramach nich 
w WFOŚiGW w Poznaniu zo-
stało złożonych 9 wniosków.
W sumie, od 2008 r. do 31
grudnia 2012 r., odbyło się
10 naborów wniosków o do-
finansowanie, w ramach
nich w WFOŚiGW w Poznaniu

Unijne wsparcie dla środowiska
Ochrona wód i powierzchni ziemi oraz poprawa gospodarki odpadami to efekty działań wdrażanych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które dotuje Unia
Europejska.

zostało złożonych 45 wnio-
sków o dofinansowanie
o łącznej wartości całkowi-
tej przeszło 1,8 mld zł i wy-
sokości dofinansowania
992,55 mln zł.

Do 31 grudnia 2012 r. WFO-
ŚiGW w Poznaniu podpisał
umowy o dofinansowanie dla
11 projektów, w tym w roku
2012 zostały podpisane
3 umowy na łączną kwotę do-
finansowania przeszło 85 mln
zł dla następujących projektów:

„Rozbudowa kolektorów sa-
nitarnych z odbudową ulic 
w aglomeracji Środa Wielko-
polska” – całkowity koszt pro-
jektu: 33.304.754,25 zł, wnio-
skowana kwota dofinansowa-
nia: 14.366.823,00 zł.
„System unieszkodliwiania

odpadów komunalnych dla
gmin objętych Porozumieniem
wraz z budową Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów w Lul-
kowie” – całkowity koszt pro-
jektu: 87.755.580,00  zł,

wnioskowana kwota dofinan-
sowania: 49.867.643,43 zł.

„Kompleksowe zagospoda-
rowanie ścieków w zlewni 
rzeki Obry  – Gmina Siedlec” 
– całkowity koszt projektu:
40.949.490,16 zł, wniosko-
wana kwota dofinansowania:
20.874.502,09 zł.

W ramach Priorytetu III „Śro-
dowisko przyrodnicze” WRPO
są realizowane następujące
działania, obsługiwane przez
WFOŚiGW w Poznaniu:

� 3.1 – Racjonalizacja gospo-
darki odpadami i ochrona po-
wierzchni ziemi,
� 3.2 – Infrastruktura energe-
tyczna przyjazna środowisku,
� 3.3 – Wsparcie ochrony przy-
rody,
� 3.4 – Gospodarka wodno-
-ściekowa,
� 3.5 – Wzmocnienie ochrony
przeciwpowodziowej zagrożo-
nych obszarów oraz zwiększe-
nie retencji na terenie woje-
wództwa,
� 3.6 – Poprawa bezpieczeń-
stwa środowiskowego i ekolo-
gicznego,
� 3.7 – Zwiększenie wykorzy-
stania odnawialnych zasobów
energii. 

W ramach Priorytetu III Wiel-
kopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
w 2012 r. odbyły się 4 nabo-
ry wniosków (2 dotyczące
Działania 3.4 i 2 dotyczące
Działania 3.7), w których zło-
żono 80 wniosków o dofinan-
sowanie. Dodatkowo złożono
jeden wniosek w Działaniu
3.7, który w wyniku decyzji Za-
rządu Województwa Wielko-
polskiego został z listy rezer-
wowej przeniesiony na listę
rankingową.  
W sumie do 31 grudnia
2012 r. odbyły się nabory
wniosków w 16 konkursach,
w tym w WFOŚiGW w Po-
znaniu zostało złożonych
270 wniosków preselekcyj-
nych oraz 300 wniosków 
o dofinansowanie, a także
złożono 11 wniosków o do-
finansowanie projektów klu-
czowych, na łączną kwotę
dofinansowania przeszło
1,1 mld zł.

Do 31 grudnia 2012 r. WFO-
ŚiGW podpisał 10 preumów
i 186 umów o dofinansowa-
nie, z czego 19 umów – na
łączną kwotę dofinansowania
71.024.433,72 zł – zostało
podpisanych w roku 2012.

WFOŚiGW w ramach swoich
kompetencji zajmował się 
też weryfikacją i zatwierdza-
niem wniosków beneficjentów
o płatność. W 2012 r. za-
twierdzono 348 wniosków 
o płatność (w tym 154 wnioski
pełniące wyłącznie funkcję
sprawozdawczą) na łączną
kwotę dofinansowania 137.
570.914,36 zł (z czego 
86.491.478,88 zł w formie
zaliczki oraz 51.079.435,48 zł
w formie refundacji) oraz 
3 wnioski państwowych 
jednostek budżetowych 
na kwotę dofinansowania
23.641.932,60 zł.

Zaangażowanie Funduszu
we wdrażanie środków unij-
nych, obok obsługi środków
krajowych, daję szansę na
kompleksowe rozpoznanie po-
trzeb środowiskowych w re-
gionie. Fundusz zna skalę po-
trzeb wymagających wsparcia
dużych programów operacyj-
nych, jak obecnie POIŚ, jak
również potrzeb finansowania
tych zadań ze środków pro-
gramów regionalnych. To daje
szansę na płynne i skuteczne
wdrażanie prawie całości po-
mocy finansowej Unii w ob-
szarze środowiska. 

Środowiskowe potrzeby in-
westycyjne i nieinwestycyjne
oraz ranga tej problematyki
powodują, że ta sfera stano-
wi jeden z kilku priorytetów
rozwojowych Unii Europej-
skiej, kraju i Wielkopolski.
WFOŚiGW w Poznaniu uczest-
niczy w pracach gremiów rzą-
dowych i samorządowych,
które kształtują projekt fi-
nansowej rzeczywistości po
roku 2014. Efektem będzie
dokładne określenie potrzeb,
kierunków i skali zaangażo-
wania środków finansowych 
w tym zakresie, a później 
– miejmy nadzieję – sprawne
aplikowanie tych środków 
w regionie.

Płatności w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”
WRPO (stan na 30 kwietnia 2013 r.).

Wdrażanie POIŚ w Wielkopolsce (wnioski obsługiwane przez WFOŚiGW w Poznaniu). 
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monitorujemy radnych

>> Marek Sowa:

Marszałków dwóch

>> Zdanie „radny to brzmi dumnie”… raczej wiąże się z od-
powiedzialnością – lepiej, żeby dumni ze mnie byli wyborcy.

>> Fakt, że Wielkopolanie nie znają radnych sejmiku…
Robię wszystko, żeby to zmienić.

>> Podczas sesji sejmiku najczęściej siedzę obok...
Janka Mosińskiego i Błażeja Spychalskiego i dlatego…
wiem, co się dzieje w Kaliszu i Koninie, a oni wiedzą, co
w Lesznie, Rawiczu, Gostyniu, Kościanie, Czempiniu,
Wolsztynie i w Nowym Tomyślu.

>> Podczas sesji najbardziej lubię słuchać… dyskusji, 
a w nich celnych pytań i ciętych ripost.

>> Nie wyobrażam sobie samorządu województwa bez…
nas – radnych sejmiku.

>> Gdybym był marszałkiem… to byłby drugi marszałek Ma-
rek Sowa (po Małopolsce).

>> Ostatni raz jechałem regionalną koleją… dzisiaj. Co-
dziennie dojeżdżam do pracy, dlatego wiele moich inter-
pelacji dotyczy właśnie kolei. Szkoda, że tak mało kole-
ją jeżdżą marszałkowie.

>> W szkole wołali na mnie… Sówka.
>> Jako dziecko marzyłem o… gokarcie.
>> W przeszłości myślałem, że zostanę… kolejarzem, tak

jak rodzice i dziadek. I tak się stało.
>> Ostatnio najbardziej rozbawiło mnie... Jakoś nic w obec-

nej sytuacji gospodarczej kraju mnie nie rozbawia.
>> Do szewskiej pasji doprowadza mnie… Szczerze? Gdy

oglądam film i nagle włącza się „pędzikiem” zbyt głośna
reklama.

>> Dla poprawy nastroju… gram z rodziną w gry planszo-
we, np. Tabu, Dixit.

>> Marek Sowa
>> ur. 12 lipca 1952 r., Kościan
>> główny specjalista w PKP PLK 

– Centrum Realizacji Inwestycji 
w Warszawie, Oddział w Poznaniu

>> wybrany z listy PiS w okręgu nr 6
>> 8090 głosów
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Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 12 lipca.

W odstępie zaledwie tygo-
dnia z Biura Prasowego wo-
jewody dostaliśmy dwa ko-
munikaty.

Najpierw o tym, że Piotr
Florek wydał tzw. rozstrzy-
gnięcia nadzorcze orzekające
nieważność uchwał Rady
Miejskiej w Jarocinie o utwo-
rzeniu sześciu sołectw na te-
renie tego miasta. Jak wy-
tłumaczono, Jarocin nie po-
siada umocowania prawnego
do tworzenia „wiejskich” jed-
nostek pomocniczych, jakimi
są sołectwa.

Jako druga dotarła infor-
macja, że wojewoda poparł
inicjatywę Rady Gminy 
w Dobrzycy o nadanie tej wsi
statusu miasta (ostateczna
decyzja należy do rządu). Pa-
dły argumenty o „uwarun-
kowaniach historycznych oraz
gospodarczo-administracyj-
nych miejscowości”.

Jaki z tego wniosek? Może
taki, że Piotr Florek wolałby
zostawić po sobie Wielkopol-
skę bardziej miejską niż wiej-
ską. A może bardziej jednak
taki, że ludziom to nie dogo-
dzisz: są miastem – woleliby
wsią; są wsią – tęsknią za
miejskością.

przeczytane

Czekając na rozpoczęcie kon-
ferencji prasowej o wykona-
niu ubiegłorocznego budżetu
województwa, dziennikarze
wdali się w luźną rozmowę 
z panią skarbnik.

– Co nam pani dzisiaj po-
wie? – zagadnęli uprzejmie. 

– A o czym ja mogę mówić?
– retorycznie zapytała Elż-
bieta Kuzdro-Lubińska. 

– To może trzeba kiedyś
zorganizować konferencję, na
której zapytamy o kwitnące
kasztanowce albo o krople
deszczu spadające z drzew…
– poetycko rozmarzyli się
żurnaliści. 

I szybko zostali sprowa-
dzeni przez panią skarbnik
na ziemię: – Jeżeli chodzi 
o przyrodnicze skojarzenia 
– gdy widzę, jak spadają
wpływy z CIT-u, to jest to
dla mnie jak grom z jasnego
nieba.

usłyszane

„Gąski, gąski, do domu!”.
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wyśledzone

Część obywateli zamieszku-
jących w grodzie nad Prosną
wkurzyła się na ceny biletów
na spektakle w ramach tego-
rocznej odsłony Kaliskich
Spotkań Teatralnych. A kon-
kretnie na to, że – ich zda-
niem – były zbyt wysokie. 

Nie znamy się za bardzo na
tym, ile powinien kosztować bi-
let do teatru (choć też lubimy

jak jest tani, a najlepiej za dar-
mo…), ale spodobała nam się
forma protestu wybrana przez
kaliszan. Gości zmierzających
na inaugurację festiwalu witał
tłumek osób przyodzianych 
w kaski, gogle, rękawice nar-
ciarskie i wyposażonych 
w narty, kije, a nawet sanki. 
W ten sposób nawiązano do
słów dyrektora teatru, który

miał powiedzieć, że wystarczy
zrezygnować z wyjazdu na
narty i już będą pieniądze na
zakup karnetu KST.

Jak to trzeba uważać, co się
mówi! Bo przecież mógł dy-
rektor nie o nartach, a o wa-
kacjach na egzotycznej plaży
palnąć… I co wtedy? Mieli-
byśmy zdjęcia tłumu kali-
szanek w bikini.
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