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Barroso w „Monitorze” Spór o lanie wody Nie tylko o kulturze
– Gorąco wspieram działania Wielkopolski
mające na celu z jednej strony dotarcie do ca-
łej Europy, a z drugiej – zaznaczenie obecno-
ści regionu w jej sercu – mówi w wywiadzie
dla „Monitora Wielkopolskiego” przewodni-
czący Komisji Europejskiej José Manuel Bar-
roso.

„Gość Monitora” opowiada nam również
o znaczeniu regionów w Europie, o kierunku,
w jakim powinny zmierzać zmiany w Unii Eu-
ropejskiej, by wyprowadzić kontynent z kry-
zysu, a także o tym, czy polscy maturzyści po-
winni rozpoznawać na zdjęciu postać szefa
Komisji Europejskiej... >> strona 3 FO
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Położony w województwie łódzkim zbiornik
w Jeziorsku służy rekreacji, a nie wypełnia
prawidłowo swoich funkcji retencyjnych – ża-
lili się radnym podtapiani co roku rolnicy
z nadwarciańskich terenów wschodniej Wiel-
kopolski.

Pierwotny porządek obrad czerwcowej
sesji sejmiku został uzupełniony o infor-
mację na temat ochrony przeciwpowodzio-
wej w Wielkopolsce. Dlaczego potrzebne było
tak pilne rozpatrzenie tej kwestii? Pokaza-
ła to wyraźnie dyskusja – jedna z gorętszych
w ostatnim czasie podczas sejmikowych
obrad. >> strona 4

W dniach 19-21 czerwca, na zaproszenie
przewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Lecha Dymarskiego,
w Gnieźnie i Poznaniu obradował Konwent
Przewodniczących Sejmików Województw
Rzeczypospolitej Polskiej. Wielkopolska po
raz pierwszy gościła to gremium.

Samorządowcy z 16 województw dysku-
towali między innymi o możliwych zmianach
w modelu zarządzania działalnością kultu-
ralną, goszcząc władze Związku Artystów
Scen Polskich. Rozmawiano też o planowa-
nych korektach legislacyjnych dotyczących
samorządów. >> strona 5

Fitch Ratings potwierdził dobrą
ocenę perspektyw finansowych
województwa. Wielkopolska
ponownie uzyskała wysoki ra-
ting dla zadłużania się zarów-
no w złotówkach, jak i w wa-
lutach obcych. >> strona 2

Nasze prawa
w podróży
Jako obywatele Unii Europej-
skiej jesteśmy objęci ochroną
podczas przemieszczania się po
krajach wspólnoty. Co nam się
należy, gdy spóźni się samolot
lub pociąg? >> strona 7

Dla Wschodu
O aktywności międzynarodo-
wej samorządów, w szczegól-
ności w ramach Partnerstwa
Wschodniego, rozmawiano pod-
czas konferencji zorganizowa-
nej w Poznaniu. >> strona 7

Krzyżacy
Wielkopolska miała z Krzy-
żakami własne, niełatwe do-
świadczenia. Było to nie-
uniknione, gdy region znaj-
dował się między trzema
agresywnymi sąsiadami:
Krzyżakami, Brandenburgią
i Czechami. >> strona 10

Inna strona
samorządu
Koniem? Traktorem? Rowe-
rem? Czym powiezie nas mar-
szałek? O dwóch takich, co
dymaniem promują Wielko-
polskę. Pogadamy, jak zosta-
nę marszałkiem – zapowiada
radny. >> strona 16

Dobiega końca unijna
perspektywa na lata
2007-2013, choć przed-

sięwzięcia dofinansowane
z funduszy UE będą realizo-
wane i rozliczane do końca
2015 r. Jednocześnie samorząd
województwa przygotowuje
się do kolejnego rozdania unij-
nej polityki spójności.

Nowa perspektywa finan-
sowa Unii to wciąż wiele nie-
wiadomych. Budżet na lata
2014-2020 nie został jeszcze
przyjęty, brakuje części mini-
sterialnych dokumentów, nie
ma też dotąd rozstrzygnięć
politycznych, jak będzie wy-
glądało w kraju zarządzanie
pieniędzmi z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Mimo sprzeciwu zgłoszone-
go przez Konwent Marszałków
RP, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nie planuje
obecnie utworzenia regional-
nych PROW w okresie 2014-
-2020. Zamiast tego resort
proponuje, by program krajo-
wy uwzględniał specyfikę
i potrzeby poszczególnych wo-
jewództw.

– Niepokoi mnie perspekty-
wa centralizacji zarządzania
pieniędzmi z UE w przypadku
PROW. Realizacja tych założeń
uniemożliwi rzetelne finanso-
wanie infrastruktury na tere-
nach wiejskich – podkreśla
marszałek Marek Woźniak.

Zdaniem marszałka, samo-
rządy województw nieźle po-
radziły sobie z wydatkowa-
niem funduszy unijnych w la-
tach 2007-2013 i nic nie stoi
na przeszkodzie, by oprócz
programów regionalnych, za-
rządzały też pieniędzmi na
rozwój wsi.

Lekcja z funduszami
Wielkopolska pokazuje, że regiony potrafią skutecznie inwestować unijne pieniądze.

Lata 2007-2013 były dla
Wielkopolan próbą umiejęt-
ności w sięganiu po unijne
fundusze. Były sprawdzianem
zdolności organizacyjnych
urzędników, umiejętności ich
współpracy i społecznego dia-
logu. Do tej lekcji przygoto-
wywano się w regionie przez
kilka lat, kształcąc kadry, opra-
cowując procedury i korzysta-
jąc niekiedy z doświadczenia
partnerów z krajów UE.

– Beneficjenci solidnie przy-
gotowali wnioski i realizują
ciekawe projekty. To rezultat
naszej strategii wdrażania
WRPO: postawiliśmy na ja-
kość projektów, ich efektyw-
ność i skalę oddziaływania
– mówi Grzegorz Potrzebow-
ski, dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
– Sporo się nauczyliśmy w cią-

gu tych siedmiu lat korzysta-
nia z pieniędzy UE. Poprawia
się terminowość i standard
wykonywanych prac. Mniej
jest błędów i nieporozumień.

Fundusze europejskie zmie-
niły nie tylko krajobraz Wiel-
kopolski, ale również w znacz-
nym stopniu mentalność
mieszkańców regionu. Dziś to
nie wójt czy burmistrz musi
przekonywać mieszkańców, że
opłaca się inwestować w unij-

ne projekty. Dziś to miesz-
kańcy nie wybaczą swym
przedstawicielom rezygnacji
z tych możliwości. Wyścig po
eurofundusze zintegrował
i zmobilizował środowiska lo-
kalne. To kapitał nie mniej
ważny niż materialne efekty
realizacji unijnych progra-
mów.

W jaki sposób i na co wy-
daliśmy w regionie pieniądze
z Brukseli? >> strony 8-9

Dofinansowane przez UE 22 pociągi „elf” to największy zakup inwestycyjny w historii samorządu województwa.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Regiony
potrafią

Sporo miejsca w tym wydaniu poświęcamy sprawom
unijnym, a zwłaszcza pieniądzom z Brukseli na rozwój
regionów. O tym, jak istotną funkcję w UE pełnią wspólnoty
regionalne, mówi w udzielonym nam wywiadzie
przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
Myślę jednak, że o tym, jak ważne to sprawy także dla nas,
Wielkopolan, najlepiej przekonuje podsumowanie
wydatkowania unijnej pomocy w naszym województwie
od 2007 roku. Ilość pieniędzy, jaką uzyskaliśmy na nasze
inwestycje w wielu dziedzinach, jest naprawdę niebagatelna.
Piszemy o tym także po to, by pokazać, że regiony najlepiej
wiedzą na co i w jaki sposób przeznaczyć unijne wsparcie.
Niby to oczywista konstatacja, ale warto o niej przypominać,
zwłaszcza w kontekście podejmowania wkrótce kluczowych
decyzji (na poziomie kraju i w dialogu z Komisją Europejską)
o tym, w jaki sposób będziemy u nas zarządzać miliardami
euro z Brukseli w latach 2014-2020. �

W Galerii Sztuki Muzeum
Okręgowego w Lesznie
17 czerwca odbyła się te-
goroczna ceremonia wrę-
czenia nagród w konkursie
„Izabella”.

Celem tego corocznego wy-
darzenia jest promocja naj-
wybitniejszych dokonań mu-
zealniczych regionu. W ra-
mach konkursu przyznawane
są nagrody w czterech kate-
goriach: działalność wysta-
wiennicza, działalność edu-
kacyjna, promocyjna i mar-
ketingowa, działalność na-
ukowa i konserwatorska oraz
wydawnictwa. Konkurs or-
ganizowany jest przez Fun-
dację Muzeów Wielkopolskich
i Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Na-

grody najlepszym wręczył
marszałek Marek Woźniak,
pod którego patronatem od-
bywał się konkurs.

Największy tegoroczny wy-
grany – poznańskie Muzeum
Archeologiczne – choć nie uzy-
skał żadnego grand prix, to
zdobył nagrody we wszyst-
kich kategoriach (trzy pierw-
sze, jedną drugą).

Podległe samorządowi wo-
jewództwa placówki zdomi-
nowały natomiast kategorię
edukacyjno-promocyjną,
w której nagrodzono muzea
w Pile (grand prix), Szrenia-
wie i Koninie, a wyróżniono te
z Gniezna i Lednicy. Wyróż-
nienie w kategorii wydawni-
czej uzyskało też muzeum
z Żabikowa. ABO

Muzealne nagrody

Kilkuset gości wzięło udział w uroczystości jubileuszu
20-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 13 czerwca, w auli
poznańskiego UAM, wyróżnienia i podziękowania za wielo-
letnią współpracę odebrali m.in. byli i obecni pracownicy fun-
duszu, członkowie zarządu i rady nadzorczej WFOŚiGW. Pod-
stawowym zadaniem funduszu jest finansowanie przed-
sięwzięć dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, a występujący podczas gali goście podkreślali również
istotną rolę edukacji ekologicznej w regionie. RAK

FO
T.

B
.J

AN
KO

W
S

KI

Fundusz świętuje 20-lecie

Samorząd województwa dofi-
nansował trwający w Pozna-
niu Malta Festiwal 2013. Ha-
słem tegorocznej Malty jest
„Oh man, oh machine/czło-
wiek – maszyna”.

W ramach festiwalu pre-
zentowane są też m.in. wy-
brane efekty samorządowego
programu „Wielkopolska. Re-
wolucje”. O społecznościach
lokalnych i animacji kultury
poza głównymi ośrodkami roz-
mawiano, z udziałem mar-
szałka Marka Woźniaka, pod-
czas debaty, która odbyła się
5 lipca na placu Wolności. ABO

Na Malcie
Spot reklamowy promuje
nasze województwo w ra-
mach kampanii „Wielko-
polska. Wielka historia.
Wielka przygoda”.

Film zaprezentowała 18
czerwca dziennikarzom Wiel-
kopolska Organizacja Tury-
styczna, która prowadzi dofi-
nansowany z WRPO projekt
kompleksowo promujący pro-
dukty turystyczne regionu.

Kampania jest skierowana
do mieszkańców Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Holandii oraz kilku polskich
województw. Film ma być emi-

towany w internecie, na porta-
lach społecznościowych i w wy-
branych stacjach telewizyjnych.

W spocie pojawiają się m.in.
Gniezno, Kalisz, kopalnia soli
w Kłodawie. Nie ma w nim
jednak Poznania. – To świa-
domy zabieg. Chcieliśmy po-
kazać, że także poza Pozna-
niem można u nas gdzieś po-
jechać, coś zrobić, coś zobaczyć
– tłumaczył prezes WOT To-
masz Wiktor.

Na www.monitorwielkopol-
ski.pl można znaleźć link do
filmu oraz ocenić go w naszej
sondzie. ABO

Region filmem promowany
„Zarządzanie państwem” to
nowy kierunek studiów, któ-
ry zostanie uruchomiony od
najbliższego roku akademic-
kiego na Wydziale Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu. Praktycz-
ną znajomość zawodu stu-
denci będą zdobywać m.in.
w Urzędzie Marszałkowskim.

Listy intencyjne dotyczące
współpracy przy organizacji
nowego kierunku podpisali
14 czerwca marszałek Marek
Woźniak i rektor UAM prof.
Bronisław Marciniak. ABO

Nowy kierunek

14 czerwca we Wrześni
odbył się finał IV edycji
Wielkopolskiego Turnieju
Orlika.

W finansowanych przez sa-
morząd województwa roz-
grywkach wzięło udział w ca-
łym regionie ponad 600 drużyn
i niemal 5500 zawodniczek
i zawodników, rywalizujących
w piłce nożnej, koszykówce
(streetballu) i siatkówce.

We Wrześni w finałowe
szranki stanęli najlepsi z naj-
lepszych. Turniej piłkarski

Konin, Leszno i Września najlepsze na „orlikach”
wygrała Szkoła Podstawowa
nr 15 w Koninie, koszykarski
– Gimnazjum nr 1 w Lesznie,
a siatkarski – I zespół Gim-
nazjum nr 2 we Wrześni.

Turniej Orlika o Puchar
Marszałka Województwa
Wielkopolskiego rozgrywany
jest od 2010 roku. Zawody od-
bywają się na kompleksach
sportowych (jest ich trzysta
w 202 wielkopolskich gmi-
nach) wybudowanych w ra-
mach programu „Moje Bo-
isko – Orlik 2012”. ABOZmagania młodych piłkarzy podczas turnieju finałowego.
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Przez trzy dni trwały
uroczystości związane
z kolejną rocznicą Po-

znańskiego Czerwca 1956.
27 czerwca uczestnicy Po-
wstania Poznańskiego spo-
tkali się z władzami miasta
i województwa. Trzej kom-
batanci – Romuald Chle-
bowski, Adam Tiun, Henryk
Kluczyński – odebrali od-

znaki honorowe „Za zasługi
dla województwa wielkopol-
skiego”. 28 czerwca odbyły się
główne uroczystości roczni-
cowe (w tym msza św. w ko-
ściele oo. dominikanów i ob-
chody przed pomnikiem na
placu A. Mickiewicza).

Z kolei 29 czerwca bohate-
rów Czerwca ’56 uczcił pre-
zydent Bronisław Komorow-

ski (który tego dnia uczest-
niczył też w otwarciu nowe-
go skrzydła Biblioteki Ra-
czyńskich).

Podczas rocznicowych wy-
darzeń nie zabrakło przed-
stawicieli samorządu woje-
wództwa, na czele z marszał-
kiem Markiem Woźniakiem
i przewodniczącym sejmiku
Lechem Dymarskim. ABO

Pamięć o 1956
Obchody 57. rocznicy Poznańskiego Czerwca.

Prezydent Bronisław Komorowski złożył kwiaty w towarzystwie bohaterskiej pielęgniarki
z 1956 r. Aleksandry Banasiak. Z tyłu – marszałek Marek Woźniak, zastępca prezydenta
Poznania Tomasz Kayser, wicewojewoda Przemysław Pacia.
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Fitch Ratings potwierdził
w czerwcu międzynaro-
dowe ratingi długotermi-
nowe województwa wiel-
kopolskiego.

Oceniając zadłużenie re-
gionu w walucie zagranicznej
na poziomie „A-” oraz zadłu-
żenie w walucie krajowej na
poziomie „A”, obu ratingom
przyznano perspektywę „po-
zytywną”.

Ratingi województwa od-
zwierciedlają dobre zarzą-
dzanie strategiczne i finanso-
we, które w połączeniu z ela-
stycznością po stronie wydat-
ków i zdolnością do finanso-
wania inwestycji z własnego
budżetu, zapewniają bez-
pieczne wskaźniki obsługi
i spłaty zadłużenia.

Ratingi uwzględniają ni-
skie, choć systematycznie ro-
snące zadłużenie wojewódz-
twa, które w 2014 r. osiągnie
najwyższy poziom – około
610 mln zł.

Wyniki finansowe Wielko-
polski od lat są bardzo dobre.
Fitch oczekuje, że woje-
wództwo utrzyma je w śred-
nim okresie z nadwyżką ope-
racyjną wynoszącą około 100
mln zł.

Ratingi potwierdzają do-
brą kondycję regionalnego
budżetu, która stwarza mię-
dzy innymi dalszą możliwość
zadłużania się lub emitowa-
nia obligacji przez wojewódz-
two. RAK

Pewne finanse
województwa
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– 10 lat istnienia przedstawiciel-
stwa Wielkopolski w Brukseli
i otwarcie jego nowej siedziby to
dobry moment, by spytać o rolę,
jaką powinny odgrywać regiony
w Unii Europejskiej. Czy obecnie
ich wpływ na to, co i jak dzieje się
w UE jest odpowiednio duży?
– Regiony odgrywają bardzo ważną
rolę w UE i to nie tylko w kontekście
politycznym, ale też gospodarczym,
społecznym i kulturalnym. Każde
państwo członkowskie ma swoje
własne mechanizmy, dzięki którym
głos regionów jest słyszalny na szcze-
blu krajowym, a przez to także na

Wspieram działania Wielkopolski
Z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso rozmawia Artur Boiński

poziomie unijnym. Na szczeblu eu-
ropejskim mamy również Komitet Re-
gionów – specjalny organ, który daje
wszystkim regionom bezpośredni
głos w procesie decyzyjnym UE.

Ale co więcej, regiony i współpra-
ca regionalna ogrywają istotną rolę
w codziennym życiu Europejczyków.
Dla przykładu – współpraca Wiel-
kopolski z Hesją w dużej mierze
wsparła przygotowania waszego re-
gionu do przystąpienia do Unii. Po-
przez różnorodne projekty z udzia-
łem obywateli, przedsiębiorstw i po-
lityków z Wielkopolski i Hesji two-
rzy się europejski wymiar w co-
dziennym życiu i w świadomości
ludzi uczestniczących w tych przed-
sięwzięciach. Ostatecznie te działa-
nia pomagają lepiej wzajemnie się
zrozumieć oraz docenić możliwości,
jakie oferuje Europa. Pokazują rów-
nież, że wspólnie możemy osiągnąć
więcej. Jest to istotne dla obu re-
gionów, ale również dla Niemiec, Pol-
ski i Europy jako całości.
– Wielkopolska jest jednym z ak-
tywniejszych regionów z naszej
części Europy na forum unijnym.
Jak pan ocenia obecność w Bruk-
seli regionów z „nowych”, z nie-
spełna dziesięcioletnim stażem,
państw członkowskich?
– Rozszerzenie z lat 2004-2006 przy-
wróciło więzi, które zostały zerwane
podczas i w następstwie II wojny
światowej. To nadało nowy dyna-
mizm Unii Europejskiej, a regiony
z nowych państw członkowskich sto-
ją na czele tego procesu. Tutaj,
w Brukseli jest wiele regionów ma-
jących oficjalne przedstawicielstwa,
które niezwykle rozwinęły się
w ostatniej dekadzie. Jednak praw-
dziwą różnicę widać u was, w wa-
szych regionach, gdzie władze sa-
morządowe mają ważną rolę do ode-
grania, na przykład w zakresie pla-
nowania i wdrażania funduszy
strukturalnych UE. Pamiętajmy, że
od 2007 r. Unia Europejska zain-
westowała w Wielkopolsce tylko
w ramach WRPO 1,3 mld euro
w różne dziedziny: od światowej
klasy badań i innowacji, przez trans-
port publiczny, po tworzenie miejsc
pracy w regionie i poprawę poziomu
życia obywateli.
– Podczas negocjacji nowej per-
spektywy finansowej na lata 2014-
-2020 zarówno Komisja Europej-
ska, jak i Komitet Regionów pa-
trzyły podobnie na zapewnienie

odpowiednio wysokich środków
na politykę spójności. Dla euro-
pejskich regionów to oczywisty in-
teres, a dlaczego Komisja uważa,
że na tych działaniach nie powin-
no się oszczędzać?
– Ostatecznym celem musi być taka
polityka spójności, która jest w sta-
nie jeszcze bardziej wspierać wysił-

zane z wdrażaniem tych środków.
Jestem jednak również „przyja-

cielem lepszego wydatkowania”
[określenie państw – płatników net-
to, opowiadających się za cięciami
w budżecie UE, w tym kosztem po-
lityki spójności], ponieważ środki
unijne są niewielkie i sposób ich wy-
datkowania musi być dobrze ukie-

sekwencją koniecznych działań kon-
solidacyjnych, budżet UE może
i musi zapewnić potrzebny impuls do
wszczęcia inwestycji oraz wsparcia
kształcenia ludzi w zakresie umie-
jętności oczekiwanych w miejscach
pracy.
– Podczas majowego egzaminu
maturalnego z wiedzy o społe-

wowych wartości, na których opiera
się Unia Europejska. Jest to waż-
niejsze niż umiejętność rozpoznania
mojej osoby. Mówię to, ponieważ
nasza Unia jest unią wartości i to
ważne, abyśmy rozumieli ich wpływ
na nasze życie. W szczególności w
czasach trudności gospodarczych,
kiedy zadawane są pytania doty-
czące zdolności naszego systemu
politycznego, gospodarczego
i społecznego do znalezienia odpo-
wiednich rozwiązań i wyznaczenia
drogi do lepszej przyszłości.

Dlaczego to mówię? Ponieważ
obecna sytuacja w pewnym stopniu

ki podejmowane na rzecz promocji
inwestycji, rozwoju i tworzenia
miejsc pracy w całej Unii.

Pod tym względem jestem zdecy-
dowanym „przyjacielem spójności”
[tym mianem określa się państwa
opowiadające się przeciwko cięciom
wydatków na politykę spójności
– AB], ponieważ polityka spójności
w dużej mierze przyczynia się do
wzmocnienia solidarności, wzrostu
konkurencyjności, tworzenia miejsc
pracy oraz poprawy poziomu życia
w całej Europie – nie tylko w regio-
nach, które są bezpośrednimi od-
biorcami pomocy, ale również tam,
gdzie wygrywa się kontrakty zwią-

runkowany i skuteczny, aby za-
pewnić efektywność i lepsze wyko-
rzystanie pieniędzy.

Jednak przede wszystkim jestem
„przyjacielem wzrostu”, ponieważ
jest on kluczem do przywrócenia na-
szych gospodarek na właściwe tory
i pobudzenia procesu tworzenia
miejsc pracy. Jeżeli Europa ma
wyjść z kryzysu silniejsza, musimy
lepiej stymulować inteligentny
wzrost sprzyjający włączeniu spo-
łecznemu. Nasze nowe programy
muszą być ściśle związane z celami
strategii Europa 2020. Biorąc pod
uwagę ograniczenie większości bu-
dżetów krajowych, które jest kon-

czeństwie w Polsce jednym z za-
dań było dopisanie do zamiesz-
czonego pańskiego zdjęcia imie-
nia, nazwiska i sprawowanej funk-
cji. Jak pan sądzi, jak poradzili so-
bie polscy maturzyści? :-)
Czy wiedza Europejczyków o UE
jako instytucji poprawia się? Czy
ogłaszany tu i ówdzie kryzys pro-
jektu pod nazwą „Unia Europej-
ska” wzmaga czy raczej osłabia
zainteresowanie nią przez zwy-
kłych obywateli?

– Przede wszystkim byłbym bar-
dzo zadowolony, jeśli licealiści byli-
by w stanie wymienić i, co ważniej-
sze, dyskutować na temat podsta-

przesłania to, co stało się oczywi-
stością. Zjednoczona Europa przy-
niosła nam wielkie korzyści. Wy-
starczy spojrzeć na Polskę – mijają
24 lata od pierwszych, częściowo wol-
nych wyborów powszechnych.
Zwróćmy uwagę na postęp, który na-
stąpił w każdej dziedzinie. Jest on
wynikiem woli i ciężkiej pracy Po-
laków, którzy byli jednak wspierani
przez Unię Europejską.

Kryzys skierował uwagę na Eu-
ropę. Mam nadzieję, że ludzie obec-
nie lepiej rozumieją nie tylko wagę
tego, co Europa wniosła w ich życie,
ale i to, że musimy wspólnie rozwi-
jać się, aby móc wyjść z kryzysu. Jest
jasne, iż w XXI wieku żadne pań-
stwo członkowskie Unii, nawet to
największe, nie byłoby wystarczająco
silne, aby samodzielnie bronić swo-
ich wartości i interesów w zglobali-
zowanym świecie.
– Ale w jakim kierunku powinna
zmieniać się Unia Europejska?
– Aby dokonać postępu, musimy
uznać, że unia monetarna wymaga
ściślejszej unii gospodarczej. Że
współzależność finansowa wymaga
większego nadzoru na poziomie UE.
Że solidarność i odpowiedzialność
muszą iść ramię w ramię. Że aby
tego wszystkiego dokonać, potrze-
bujemy nie mniej Europy, jak chcą
niektórzy, lecz bardziej efektywnej
Europy. Potrzebujemy również głęb-
szej unii politycznej, takiej, która an-
gażuje obywateli. Musimy otworzyć
się na debatę o przyszłości Europy
z jej obywatelami, z przedsiębior-
stwami, przywódcami religijnymi
i postaciami kultury. Wymaga to za-
angażowania na poziomie europej-
skim, ale także krajowym i regio-
nalnym. Dlatego też gorąco wspie-
ram Dom Regionów oraz działania
Wielkopolski mające na celu z jednej
strony dotarcie do całej Europy,
a z drugiej – zaznaczenie obecności
regionu w jej sercu.

Pretekstem do rozmowy była
inauguracja działalności w no-
wym miejscu Domu Regionów –
wspólnej siedziby brukselskich
przedstawicielstw Akwitanii,
Emilii-Romanii, Hesji i Wielko-
polski, w której 5 czerwca
uczestniczył José Manuel Bar-
roso. Za pomoc w realizacji wy-
wiadu dziękuję zespołowi Biura
Informacyjnego Województwa
Wielkopolskiego w Brukseli.

Jestem „przyjacielem spójności”, ale też „przyjacielem lepszego
wydatkowania”. Przede wszystkim jednak jestem „przyjacielem
wzrostu”, ponieważ jest on kluczem do przywrócenia naszych
gospodarek na właściwe tory i pobudzenia procesu tworzenia
miejsc pracy.

Debata o przyszłości Europy wymaga zaangażowania także
na poziomie regionalnym. Dlatego też gorąco wspieram działania
Wielkopolski mające na celu z jednej strony dotarcie do całej
Europy, a z drugiej – zaznaczenie obecności regionu w jej sercu.

FO
T.

3X
H

.W
AG

N
ER



Monitor Wielkopolski | lipiec 2013
www.monitorwielkopolski.pl

sejmik
4

Rafał Żelanowski (PO),
wskazując na pojawiające
się problemy z zebraniem
kworum potrzebnego do
przeprowadzania głosowań,
zaapelował do szefów klu-
bów o rozważenie przez rad-

nych ich przynależności do poszczególnych sej-
mikowych komisji.

Kazimierz Pałasz (SLD)
wspólnie z Błażejem Spy-
chalskim (PiS) złożył inter-
pelację dotyczącą należą-
cego do konińskiego Cen-
trum Doskonalenia Na-
uczycieli ośrodka szkole-

niowego w Wąsoszach. Radni zwrócili się
o podjęcie konsultacji społecznych w sprawie
dalszego wykorzystania tego ośrodka.

Błażej Spychalski (PiS)
pytał o możliwość udzielenia
przez województwo wsparcia
finansowego dla toru go-
kartowego przy Zespole
Szkół Technicznych w Kole,
a także o pojawiające się

w mediach informacje na temat obsady sta-
nowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie.

Marek Sowa (PiS) powró-
cił do swojej interpelacji do-
tyczącej problemów pasaże-
rów pociągów na linii Kutno
– Poznań – Zbąszynek, wy-
nikających z braku wza-
jemnej sprzedaży biletów

spółek Koleje Wielkopolskie i PKP Intercity.
Radny pytał o postęp rozmów w tej kwestii
między zainteresowanymi podmiotami.

Seweryn Kaczmarek
(SLD) interpelował w spra-
wie połączeń kolejowych
z Ostrowa Wielkopolskie-
go. Wskazał na potrzebę
wydłużenia relacji poran-
nego pociągu z Kalisza do

Łodzi (i wieczornego powrotnego kursu) o od-
cinek do Ostrowa oraz na brak porannego po-
łączenia z południowej Wielkopolski do
Kluczborka.

Karol Kujawa (SLD) w swo-
im wystąpieniu zwrócił uwa-
gę na problem mieszkań-
ców miejscowości Wilczna,
zmuszonych do wjeżdżania
sprzętem rolniczym na dro-
gę nr 92. Radny pytał też

o przejęcie przez województwo drogi dojaz-
dowej do jednostki wojskowej w Powidzu
oraz o ewentualny program, który miałby za-
stąpić „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Waldemar Witkowski
(SLD) poruszył kwestie
związane z przejęciem frag-
mentu dawnej drogi krajo-
wej nr 5 z Poznania do
Gniezna, pytając o rozmo-
wy dotyczące ewentualnej

wymiany dróg pomiędzy różnymi szcze-
blami samorządu. Radny pytał też o wielo-
letnią umowę ze spółką Przewozy Regio-
nalne. ABO

Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy, które
radni poruszali 24 czerwca,
podczas XXXV sesji sejmiku,
w złożonych zapytaniach
i interpelacjach.

Muzeum w Chełmnie nad Nerem stało się
częścią placówki w Żabikowie.

Sejmik przyjął uchwałę „o podziale Muzeum
Okręgowego w Koninie poprzez wyłączenie
z niego Muzeum byłego niemieckiego Obozu
Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem ce-
lem włączenia do Muzeum Martyrologiczne-
go w Żabikowie”. Zmiana weszła w życie od
1 lipca, a zasoby i pracownicy placówki z Chełm-
na zostali formalnie włączeni w struktury żabi-
kowskiego muzeum.

– Obiekty martyrologiczne wymagają szcze-
gólnego rodzaju opieki i wrażliwości. Muzeum
o profilu regionalnym nie radzi sobie spe-
cjalnie z tą tematyką. Skoro mamy w Żabi-
kowie wyspecjalizowaną placówkę i zespół
znający tę materię, najlepszym rozwiąza-
niem będzie skorzystanie z tego potencjału
– tak podczas czerwcowej sesji sejmiku tłu-
maczył radnym zmiany organizacyjne mar-
szałek Marek Woźniak. ABO

Chełmno wyłączone

Jak funkcjonuje samorząd województwa? Osobiście chcieli się o tym przekonać
uczniowie z gimnazjów w Kowalewie-Opactwie oraz w Drążnej, stąd ich wizyta w Poznaniu
na czerwcowej sesji sejmiku. Na zdjęciu – przed rozpoczęciem obrad młodzi goście roz-
mawiali m.in. z marszałkiem Markiem Woźniakiem i radnym Karolem Kujawą, na którego
zaproszenie przyjechali do stolicy regionu. ABO
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Gimnazjaliści spod Słupcy na sesji sejmiku

Pierwotny porządek obrad czerwcowej
sesji sejmiku został uzupełniony o in-
formację na temat ochrony przeciwpo-

wodziowej w Wielkopolsce. Dlaczego potrzeb-
ne było tak pilne rozpatrzenie tej kwestii? Po-
kazała to dyskusja – jedna z gorętszych
w ostatnim czasie podczas sejmikowych obrad.

O działaniach podejmowanych w zakresie re-
tencji i ochrony przeciwpowodziowej przez pod-
legły samorządowi Wielkopolski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych mówił radnym
członek zarządu województwa Krzysztof Gra-
bowski. Wskazał m.in. na 34 powstałe dotąd
akweny, które pozwalają zmagazynować ponad
60 mln m3 wody. Na lata 2013-2015 zaplano-
wano budowę kolejnych 11 zbiorników, ale nie
zawsze te inwestycje przebiegają bezproble-
mowo, głównie ze względu na kwestie uzgod-
nień środowiskowych.

Tym jednak, co wzbudziło największe emo-
cje zarówno wśród części radnych, jak i u przy-
byłych na sesję przedstawicieli mieszkańców
nadwarciańskich terenów ze wschodu Wiel-
kopolski, było funkcjonowanie zbiornika re-
tencyjnego w Jeziorsku. Ten znajdujący się
na Warcie, ale na terenie województwa łódz-
kiego, akwen jest w gestii Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jego
dyrektor Dariusz Krzyżański tłumaczył:
– Procedury piętrzenia i rozpiętrzania zbior-
nika Jeziorsko są regulowane przez doku-
menty wydane przez marszałka województwa
łódzkiego.

Radni i mieszkańcy winili zarządzających
zbiornikiem o coroczne zalewanie nadwar-
ciańskich terenów, o to, że Jeziorsko w zbyt du-
żym stopniu wykorzystywane jest rekreacyj-
nie kosztem funkcji retencyjnej (za mała jest
pojemność przeznaczona na gromadzenie nad-
miaru wody).

– Do zalania tych obszarów dochodzi noto-
rycznie, bo zrzuty wody dokonywane są w tym
samym czasie, kiedy nadchodzi fala związana
z wysokimi opadami – oskarżał radny Karol
Kujawa (SLD).

– To źródło kłopotów dla rolników ze wschod-
niej części regionu od wielu lat. Kto powinien
ponieść konsekwencje finansowe tej sytuacji?
– pytał Czesław Cieślak (PSL).

– Przez lata zbiornik retencyjny stawał się
rekreacyjnym. Co zrobiono w tej sprawie od

Spór o lanie wody
Zbiornik w Jeziorsku nie wypełnia prawidłowo swoich funkcji retencyjnych
– żalili się radnym podtapiani co roku rolnicy ze wschodniej Wielkopolski.

czasów powodzi z 2010 roku? – zastanawiał się
Waldemar Witkowski (SLD).

– Pamiętajmy też, że nie budowaliśmy tego
zbiornika jako ostoi dla ptactwa, ale przede
wszystkim w celach retencyjnych – przypo-
minał Zbigniew Czerwiński (PiS).

– Tam chcą mieć regaty i łowić ryby, a o na-
szych rolnikach nikt nie myśli! – emocjonował
się Jerzy Kado (PSL).

– Jedni się bawią nad wodą, a nas się ska-
zuje na poważne straty i degradację środowi-
ska – żalił się starosta słupecki Mariusz Roga.

– Jesteśmy bezsilni. Jak możemy pomóc na-
szym mieszkańcom, skoro o zwiększonym
zrzucie wody dowiadujemy się 10 minut po jego
rozpoczęciu? – zastanawiała się Arleta Ple-
śniak, wójt gminy Lądek. Wtórowali jej przy-
byli na sesję miejscowi rolnicy, prosząc władze
regionu o pomoc.

– Już w lipcu 2010 roku marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego wystąpił do mar-
szałka łódzkiego o zmianę uregulowań. Ostat-
nie informacje są takie, że procedura została

zawieszona do czasu przeprowadzenia uzgod-
nień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środo-
wiska w Łodzi – poinformował Krzysztof Gra-
bowski.

– Mamy tu do czynienia z konfliktem inte-
resów, wynikającym z problemu wielofunk-
cyjności tego typu zbiorników w Polsce
– przyznał marszałek Marek Woźniak. – Roz-
poczęliśmy trudną i czasochłonną procedurę
zmiany uregulowań dotyczących wykorzysta-
nia zbiornika Jeziorsko. Jednocześnie dekla-
ruję, że z wojewodą przyjrzymy się sposobowi
zarządzania zbiornikiem i podejmowanym
decyzjom dotyczącym zrzutu wody.

Dyrektor Dariusz Krzyżański zadeklarował
wolę współpracy, ale przestrzegał: – Niestety,
gospodarujecie państwo na terenach zalewo-
wych i ta sytuacja może się powtarzać. Zbior-
niki retencyjne nie gwarantują całkowitego za-
bezpieczenia przed skutkami powodzi. Gdyby
jednak nie Jeziorsko, kolejne fale wezbranio-
we byłyby znacznie poważniejsze w skut-
kach. ABO

Podczas sesji mówiono także, w kontekście zapobiegania powodziom, o inwestycjach me-
lioracyjnych podejmowanych przez samorząd województwa. Najnowsza z nich, warta ponad
5 mln zł, to odbudowany zbiornik w Miedzichowie (na zdjęciu), uroczyście oddany do użyt-
ku 20 czerwca. – To już drugi zbiornik odebrany w czerwcu w województwie wielkopolskim
i 34. w regionie, który będzie zabezpieczał przed powodzią i sprzyjał rekreacji – przypomniał
podczas tej uroczystości członek zarządu województwa Krzysztof Grabowski. – Dziś trud-
no uwierzyć, że ten imponujący zbiornik, który pięknie wpisał się w miejscowy krajobraz,
niedawno był zaniedbanym, zarośniętym sitowiem bajorem – zauważył dyrektor Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Arkadiusz Błochowiak.
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Radni pamiętali o swoim
koledze z poprzednich ka-
dencji sejmiku.

Na wniosek Zbigniewa
Haupta (PSL) radni na po-
czątku czerwcowej sesji uczci-
li chwilą ciszy pamięć Józefa
Ponieckiego, który zasiadał
w wielkopolskim sejmiku
przez część pierwszej i w trak-
cie drugiej kadencji.

Józef Poniecki urodził się
w 1938 roku w Pakosławiu.
Politycznie związany z ru-
chem ludowym, był w prze-
szłości (w latach 1987-1990)
między innymi wojewodą lesz-
czyńskim. Prywatnie znany
był jako wielki miłośnik ho-
dowli gołębi pocztowych.

Pogrzeb Józefa Ponieckiego
odbył się 21 czerwca w Lesz-
nie. ABO

Upamiętnili
byłego radnego

Funkcjonowanie woje-
wódzkich ośrodków ru-
chu drogowego w Wielko-
polsce było jednym z te-
matów czerwcowych prac
sejmiku.

Ośrodki w naszym woje-
wództwie istnieją w Kaliszu,
Koninie, Lesznie, Poznaniu
i Pile. Do ich podstawowych
zadań należy egzaminowanie
kandydatów na kierowców,
a także propagowanie zasad
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i dofinansowanie działań
w tym zakresie.

Z funkcjonowaniem wiel-
kopolskich WORD-ów w 2012
roku radni mogli zapoznać
się na podstawie przedsta-
wionej im informacji. Podczas
sesji sejmiku mieli jeszcze do-
datkowe pytania.

Marcin Porzucek (PiS) do-
ciekał powodów nieco niższe-
go poziomu zdawalności eg-
zaminów praktycznych w pil-
skim WORD. Kazimierz
Pałasz (SLD) pytał o ocenę
działalności poszczególnych
WORD-ów przez zarząd wo-
jewództwa. – Czy dlatego tak
trudno jest zdać egzamin na
prawo jazdy, że chodzi o jak
najlepszy wynik finansowy
ośrodków? – chciał też wie-
dzieć radny Pałasz.

– Oceniamy pracę wszyst-
kich WORD-ów pozytywnie.
Jeżeli chcemy, by na naszych
drogach było bezpiecznie, nie
możemy stosować taryfy ulgo-
wej podczas egzaminów.
A przyczyn lepszej lub gorszej
zdawalności może być wiele,
wśród nich choćby poziom

szkolenia kandydatów na kie-
rowców w różnych miastach
– odpowiadał wicemarszałek
Wojciech Jankowiak.

Z kolei Zbigniew Czerwiński
(PiS) sugerował, by zyski gro-
madzone przez ośrodki
w większym stopniu wyko-
rzystywać na inwestycje zwią-
zane z poprawą bezpieczeń-
stwa na drogach.

– WORD-y przekazują pie-
niądze na zadania z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego – tłumaczył wicemar-
szałek Jankowiak. – Po-
trzebna jest też im jednak re-
zerwa finansowa, bo jesteśmy
w przededniu decyzji o pew-
nych inwestycjach, związa-
nych ze zmianami zasad eg-
zaminowania. Dotyczy to choć-
by ośrodka w Poznaniu. ABO

Jak działały nasze WORD-y?
Sejmik nie podzielił za-
rzutów wobec „Planu go-
spodarki odpadami dla
województwa wielkopol-
skiego na lata 2012-2017”.

Plan ten został uchwalony
przez radnych w sierpniu
2012 roku. Podczas czerwco-
wej sesji sejmik rozpatrzył
wezwanie do usunięcia na-
ruszenia interesu prawnego,
które miało powstać wskutek
przyjęcia wyżej wymienionej
uchwały. Wezwanie złożył
przedsiębiorca prowadzący
działalność w zakresie go-
spodarki odpadami, który
uznał, że uchwalone przez
sejmik prawo narusza równy
dostęp do usług i tworzy mo-
nopol dla jednego zakładu,
w dodatku niespełniającego
ustawowych wymagań.

W obszernym uzasadnieniu
marszałkowscy urzędnicy za-
kwestionowali wszystkie pod-
noszone przez wzywającego
zarzuty, w konkluzji uznając
jego wezwanie za bezzasadne.
Z taką argumentacją zgodzi-
ło się 17 radnych (3 było
przeciw, a 5 wstrzymało się od
głosu), co oznacza, że sejmik
postanowił nie uwzględniać
złożonego wezwania. Przed-
siębiorcy pozostała możliwość
zaskarżenia „Planu gospo-
darki odpadami…” w postę-
powaniu sądowym.

Podczas sesji swoje postu-
laty dotyczące „śmieciowych”
uregulowań przedstawili też
reprezentanci władz Środy
Wielkopolskiej, jednak i one
nie spotkały się ze zrozumie-
niem radnych. ABO

Prawo do odpadów

Sejmik wyraził zgodę na
podział pieniędzy w ra-
mach III edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska
wieś”.

Celem konkursu jest ak-
tywizacja wspólnot sołeckich
poprzez wsparcie niewiel-
kich projektów służących za-
gospodarowaniu przestrzeni
publicznej na wsi, odtwa-
rzaniu dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego, kul-
tywowaniu lokalnych trady-
cji.

Dofinansowanie w tej edy-
cji uzyskało 59 spośród 173
zgłoszonych projektów. Do so-
łectw – poprzez gminy – tra-
fi od kilku do trzydziestu ty-
sięcy złotych; w sumie samo-
rząd województwa przekaże
1,5 mln zł. ABO

Pieniądze
dla sołectw

Podjęto dwie uchwały do-
tyczące przyszłości na-
uczycielskich kolegiów ję-
zykowych w Lesznie i we
Wrześni.

W przypadku pierwszej
placówki radni wyrazili zgo-
dę na dokonanie darowizny
na rzecz Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie.
Chodzi o udział w nierucho-
mości, gdzie funkcjonowało
leszczyńskie Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych.
Już wcześniej sejmik wyraził
wolę włączenia od paździer-
nika kolegium w struktury
PWSZ.

W innej uchwale sejmik
wyraził wolę podjęcia działań
zmierzających do włączenia
Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych we Wrześni
w struktury Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Gnieź-
nie. ABO

Co z kolegiami?

Wdniach 19-21 czerw-
ca, na zaproszenie
przewodniczącego

Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Lecha Dymar-
skiego, w Gnieźnie i Poznaniu
obradował Konwent Prze-
wodniczących Sejmików Wo-
jewództw Rzeczypospolitej
Polskiej. Wielkopolska po raz
pierwszy gościła to gremium.

Samorządowcy z 16 woje-
wództw dyskutowali m.in.
o zmianach w modelu zarzą-
dzania działalnością kultu-
ralną. „Potrzebę nowego po-
rozumienia społecznego na
rzecz teatrów, oper, filhar-
monii oraz innych instytucji
kultury” przedstawił prze-
wodniczącym sejmików pre-
zes Związku Artystów Scen
Polskich Olgierd Łukasze-
wicz. Podczas obrad była też
mowa o współpracy samo-
rządów województw i miast

wojewódzkich oraz o propo-
nowanych przez Prezydenta
RP zmianach legislacyjnych
dotyczących samorządów. Po-
ruszono także zagadnienia
dotyczące portali interneto-
wych jako miejsca wymiany
informacji na linii radni
– urząd – wyborcy. W ostat-
nim dniu obrad z przewodni-
czącymi sejmików spotkał się
w Poznaniu marszałek Marek
Woźniak.

Goście z całej Polski mogli
też w praktyce poznać funk-
cjonowanie wielkopolskiej
kultury i instytucji związa-
nych z dziedzictwem narodo-
wym. W Gnieźnie obejrzeli
starówkę i katedrę oraz wzię-
li udział w obchodach Dni
Fredrowskich, których ele-
mentem był spektakl „Damy
i huzary” w miejscowym
teatrze. W Poznaniu prze-
wodniczący sejmików zwie-

dzili Stary Rynek, a także
muzea: w Forcie VII, Po-
wstania Poznańskiego – Czer-
wiec 1956, Powstania Wiel-
kopolskiego.

Konwent Przewodniczących
Sejmików Województw RP
jest gremium opiniodawczo-
-doradczym, funkcjonującym
przy Związku Województw
RP. Jego posiedzenia odby-
wają się zazwyczaj kilka razy
w roku, a poruszana proble-
matyka dotyczy kwestii zwią-
zanych z funkcjonowaniem
samorządów województw,
w szczególności jego organów
uchwałodawczych. W ostat-
nim czasie konwent m.in.
bierze aktywny udział w de-
bacie dotyczącej prezydenc-
kiego projektu ustawy o u-
dziale mieszkańców w samo-
rządzie oraz współdziałaniu
gmin, powiatów i woje-
wództw. ABO

Nie tylko o kulturze
Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP obradował w Wielkopolsce.

Podczas obrad samorządowców z 16 województw w Gnieźnie.
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Rozmowy o kulturze. Od lewej: przewodnicząca konwentu
i podkarpackiego sejmiku Teresa Kubas-Hul, prezes ZASP
Olgierd Łukaszewicz, przewodniczący wielkopolskiego sej-
miku Lech Dymarski.
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Podczas wizyty w stolicy regionu uczestnicy obrad złożyli też
kwiaty przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956.
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Przypominamy, że od 2013
roku weszły w życie waż-
ne zmiany dotyczące opłat
środowiskowych.

Najważniejsza różnica po-
lega na tym, że zobowiązane
do tego podmioty wnoszą jed-
norazową opłatę za korzy-
stanie ze środowiska za cały
dany rok kalendarzowy do
31 marca następnego roku.
W tym samym terminie
przedkładają marszałkowi
województwa wykaz zawie-
rający informacje i dane o za-
kresie korzystania ze środo-
wiska oraz o wysokości na-
leżnych opłat. Nie wnosi się
opłat za korzystanie ze śro-
dowiska, których roczna wy-
sokość nie przekracza 800
złotych.

Wspomniany wykaz przed-
kłada się w dwóch egzempla-
rzach marszałkowi (wygasł
obowiązek przekazywania do-
kumentu wojewódzkiemu in-
spektorowi ochrony środowi-
ska).

Wykazy dotyczące wcze-
śniejszych okresów rozlicze-
niowych (a więc do II półro-
cza 2012) należy złożyć, jak
dotąd, w rozbiciu półrocz-
nym. Nowe przepisy obej-
mują korzystanie ze środo-
wiska od 2013 roku i za ten
okres dokumenty trzeba bę-
dzie przedłożyć do końca
marca 2014 r.

Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.umww.pl,
w zakładce „Obowiązki pod-
miotów w zakresie opłat za ko-
rzystanie ze środowiska”. ABO

Inaczej
za środowisko

Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szrenia-
wie koło Poznania zapra-
sza na wakacyjne wyda-
rzenia.

W niedzielę 14 lipca odbę-
dzie się impreza edukacyjno-
-rekreacyjna, zorganizowana
we współpracy z Komendą
Wojewódzką Policji w Pozna-
niu oraz Krajową Radą Spół-
dzielczą.

W godz. 11-18 na zwiedza-
jących czekać będą liczne sta-
nowiska i eksponaty muzeal-
ne oraz atrakcje przygotowa-
ne przez współorganizatorów.
Zaplanowano m.in. pokazy
tresury psów policyjnych,
miasteczko ruchu drogowego
i prezentację zabytkowych
maszyn.

Ponadto, wzorem lat ubie-
głych, muzeum przygotowało
specjalną ofertę zajęć waka-
cyjnych dla zorganizowanych
grup dzieci i młodzieży (od 10
do 40 osób). Tematykę zajęć,
ceny biletów i zasady zgłoszeń
można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.muzeum-
szreniawa.pl. RAK

Wakacyjny czas
w muzeum

Realizowany przez samo-
rząd województwa projekt
pomoże skuteczniej funk-
cjonować małym i śred-
nim przedsiębiorstwom
z branży produkcji prze-
mysłowej.

Jednym z elementów wpły-
wających na poprawę wydaj-
ności i obniżenie kosztów
działalności tego typu firm
jest odpowiednie kształtowa-
nie i obsługa własnych sieci
zaopatrzenia oraz optymali-
zacja transportu. Pomóc
w tym może zwiększenie do-
stępu przedsiębiorstw do pa-
kietu e-usług oraz odpowied-
niej bazy wiedzy. Taki jest cel
projektu ESSENCE (Easy
eServices to Shape and Em-
power SME Networks in Cen-
tral Europe), do którego re-
alizacji Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskie-
go przystąpił w grudniu 2012
roku.

Projekt koncentruje się
przede wszystkim na małych
i średnich przedsiębiorstwach,
działających w sektorze pro-
dukcji przemysłowej. Są one
naturalnymi centrami sieci,

Wiedza, współdziałanie i e-usługi receptą na sukces
ponieważ mają swoich do-
stawców i podwykonawców,
a jednocześnie są dostawcami
lub podwykonawcami innych

klientów. Do tej kategorii na-
leży większość małych i śred-
nich firm w Europie Środko-
wej.

Przedsiębiorstwa te stano-
wią trzon gospodarki Europy
Środkowej. Ich atutami są
wybitne zdolności do realiza-
cji i eksportu wysokiej jakości
produktów oraz wewnętrzna
elastyczność w zakresie do-
stosowywania się do zmien-
nych warunków rynkowych.
Ich słabe punkty to ograni-
czone możliwości inwestycyj-
ne oraz operacyjne trudności
wynikające z ograniczonego
dostępu do wiedzy i odpo-
wiednich rozwiązań telein-
formatycznych. ESSENCE
ma pomóc w rozwiązywaniu
tych problemów.

Główne działania w ramach
projektu obejmują m.in. opra-
cowanie wspólnej strategii
kształtowania i wzmocnie-
nia sieci MŚP oraz stworze-
nie dla nich i pilotażowe
wdrożenie transnarodowych
e-usług, a także opracowanie
wytycznych do wspólnego za-
rządzania e-usługami po za-
kończeniu projektu w 2014
roku.

ESSENCE realizowany jest
w sześciu pakietach robo-
czych. Partnerem wiodącym

pierwszego z nich („Zarzą-
dzanie projektem i koordy-
nacja”) jest Urząd Marszał-
kowski, z kolei poznański In-
stytut Logistyki i Magazyno-
wania to lider pakietu „Wspól-
na strategia kształtowania
i wzmacniania sieci MŚP”.
Pozostałym działaniom lide-
rują partnerzy zagraniczni.

Warto podkreślić, że projekt
wpisuje się w założenia klu-
czowych dokumentów zarów-
no UE (Strategia Lizbońska,
Strategia Goeteborska), jak
i Wielkopolski (Regionalna
Strategia Innowacji 2010-
-2020). RED

Projekt 4CE482P2 ESSENCE „Proste eUsługi dla ukształto-
wania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu dla Europy Środkowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełni
w projekcie funkcję partnera wiodącego, współpracując w jego
realizacji z 9 partnerami reprezentującymi 6 regionów Euro-
py Środkowej. Są nimi: Instytut Logistyki i Magazynowania
w Poznaniu, Fundacja Instytutu Transportu i Logistyki w Bo-
lonii, Prowincja Bolonia oraz firma SATA srl w Modenie (Emi-
lia-Romania/Włochy), Aufbauwerk Region Leipzig GmbH oraz
Uniwersytet w Lipsku (Region Lipsk-Halle w Saksonii/Niem-
cy), AREA m Styria GmbH w Kapfenbergu (Styria/Austria), ICEG
Research and Policy w Budapeszcie (Közép-Magyaror-
szág/Węgry) oraz Agencja Rozwoju Sinergija w Moravskich To-
plicach (Pomurje/Słowenia).

Urząd Marszałkowski
Województwa

Wielkopolskiego
Departament Gospodarki

61-541 Poznań,
ul. Przemysłowa 46

tel. 61. 626 62 62, 626
62 63, 626 62 75

e-mail:
sekretariat.drg@umww.pl

Kontakt

Wdniach 22 i 23 czerw-
ca w Centrum Wy-
stawowo-Szkolenio-

wym w Sielinku koło Opale-
nicy odbyły się Wielkopolskie
Dni Energii. Impreza towa-
rzyszyła organizowanym tra-
dycyjnie w tym miejscu przed-
sięwzięciom – Wielkopolskim
Targom Rolniczym i XIX Wy-
stawie Zwierząt Hodowlanych.

Piękna pogoda i ciekawa te-
matyka spowodowały, że
z zaproszenia skorzystało wie-
lu Wielkopolan. W samych
tylko konkursach dotyczących
„zielonej energii” wzięło udział
niemal 400 dzieci. Uczestnicy
tych gier i quizów zostali na-
grodzeni ekologicznymi upo-
minkami. Atrakcją dla
wszystkich była prezentowa-

na w miejscowym Centrum
Ekoenergetyki wystawa ro-
ślin, które można wykorzy-
stywać jako biomasę dla celów
energetycznych.

Z kolei dorośli uczestnicy
imprezy mogli pogłębić swoją
wiedzę związaną z zastosowa-
niem odnawialnych źródeł
energii w domu lub firmie,
sposobami oszczędzania ener-

gii, budownictwem energoosz-
czędnym i pasywnym, a także
z możliwościami sfinansowania
tego typu inwestycji. Porad na
te tematy udzielali specjaliści
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Wielkopolskiej
Agencji Zarządzania Energią,
Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego.

Powyższe instytucje były,
obok samorządu wojewódz-
twa, współorganizatorami
Wielkopolskich Dni Energii.
Wydarzenie wpisywało się
w obchodzony właśnie pod ko-
niec czerwca unijny Europejski
Tydzień Zrównoważonej Ener-
gii. „Monitor Wielkopolski” był
wśród patronów medialnych
imprezy w Sielinku. ABO

Dni z energią w Sielinku
Z zaproszenia samorządu województwa skorzystali dorośli i dzieci.

Najmłodsi uczestnicy imprezy chętnie brali udział w przygotowanych dla nich
grach, quizach i konkursach związanych z tematyką „zielonej energii”.

FO
T.

2X
A.

KW
IA

TK
O

W
S

KA

Wśród gości, którzy odwiedzili stoisko Wielkopolskich Dni Energii w Sie-
linku, był również minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba.



Prawa pasażerskie UE
zapewniają nam ochro-
nę podczas podróży do
innych państw człon-
kowskich, niezależnie od
wybranego przez nas
środka transportu.

W przyszłym roku mija
10. rocznica wstąpienia na-
szego kraju do Unii Euro-
pejskiej, a już w grudniu
– 5. rocznica wejścia do stre-
fy Schengen, kiedy to znie-
siono kontrole na granicach
Polski z państwami człon-
kowskimi UE. Pod wzglę-
dem formalnym wyjazdy za-
graniczne coraz bardziej
przypominają podróże po
Polsce...

Nasz lot został odwołany?
Odmówiono nam wejścia na
pokład samolotu lub sprze-
dano więcej biletów niż jest
miejsc? W takich przypad-
kach linie lotnicze muszą
zorganizować podróż do
punktu docelowego alterna-
tywnym środkiem transpor-
tu albo zwrócić koszt biletu.
Zwrot kosztów przysługuje
nam również w przypadku
opóźnienia przekraczającego
5 godzin. W zależności od
długości opóźnienia mamy
też prawo do posiłków, na-
pojów, bezpłatnej rozmowy
telefonicznej oraz noclegu.

Jeżeli nasz lot odwołano lub
na lotnisku docelowym lą-
dujemy z ponad 3-godzin-
nym opóźnieniem, możemy
również ubiegać się o od-
szkodowanie, które, w za-
leżności od długości trasy,
wynosi od 250 do 600 euro.

W przypadku podróży po-
ciągiem zwrot kosztów bile-
tu przysługuje nam już po
1 godzinie opóźnienia. Mo-
żemy również wybrać po-
dróż alternatywną trasą na
koszt przewoźnika. Jeżeli
jednak zdecydujemy się kon-
tynuować jazdę zgodnie
z pierwotnym planem po-
mimo zaistniałego opóźnie-
nia, mamy prawo do od-
szkodowania, które wynosi
25 proc. lub 50 proc. ceny bi-
letu, w zależności od długo-
ści spóźnienia. Od niedawna
podobne prawa przysługują
również pasażerom autobu-
sów dalekobieżnych, których
trasa przekracza 250 km.
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.
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Chronieni w podróży

Zorganizowana 13 czerwca
w Poznaniu konferencja
„Gdzie kończy się miasto?
Planowanie przestrzenne
na terenach podmiejskich”
była wydarzeniem towa-
rzyszącym XVII zgroma-
dzeniu ogólnemu sieci
PURPLE.

Wielkopolska należy do
Platformy Podmiejskich Re-
gionów Europejskich PUR-
PLE od niespełna roku.

– Tym bardziej cieszymy
się, że już możemy być gospo-
darzem zgromadzenia ogól-
nego sieci – mówił wicemar-

szałek Wojciech Jankowiak.
– Zgłosiliśmy do niej swój ak-
ces, bo zajmuje się problema-
mi, które i nas dotyczą,
a związane są z niekontrolo-
wanym rozwojem terenów
podmiejskich. Chcemy wspól-
nie szukać sposobów na prze-
ciwdziałanie tym zjawiskom.

W PURPLE możemy uczyć
się od kilkunastu europej-
skich regionów, podpatru-
jąc, jak z wyzwaniami pod-
miejskimi radzą sobie na
przykład Paryż, Barcelona,
Frankfurt, Dublin czy Sztok-
holm.

– Mimo różnic, choćby do-
tyczących legislacji w naszych
krajach, spotykamy się z wie-
loma podobnymi problemami
w omawianych kwestiach
– tłumaczyła wiceprzewodni-
cząca PURPLE Lynne Hack.
A sekretarz sieci Hilary Low-
son podkreśliła: – Ważnym po-
wodem, dla którego powstała
ta platforma, jest chęć wpły-
wania na politykę Unii Euro-
pejskiej, w której zarysował się
sztywny podział na to, co miej-
skie i co wiejskie; tymczasem te
tereny w praktyce bardzo sil-
nie się przenikają. ABO

Pod miastem mamy problem

„Współpraca samorządów
Polski i Ukrainy. Najlep-
sze praktyki, dostępne
fundusze” – to tytuł semi-
narium zorganizowanego
27 czerwca w Poznaniu
przez samorząd woje-
wództwa i powiatu gnieź-
nieńskiego, przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem
Organów Samorządu Lo-
kalnego Obwodu Doniec-
kiego.

Spotkanie było finalnym
akcentem prowadzonego
przez Urząd Marszałkowski
(w ramach funduszy Inicja-
tywy Środkowoeuropejskiej)
projektu „Know-how dla Ob-

wodu Donieckiego – wzmoc-
nienie struktur administra-
cyjnych i rozwoju regionalne-
go na Ukrainie”.

– Europa z zaprzyjaźnioną
Polską i Ukrainą to Europa
z lepszymi perspektywami
– mówił marszałek Marek
Woźniak, podkreślając, że nasi
sąsiedzi stoją na progu refor-
my administracyjnej, w której
przygotowaniu mogą pomóc
nasze doświadczenia.

A czy sami Ukraińcy są
przekonani o potrzebie zmian
u siebie?

– System samorządu tery-
torialnego na Ukrainie wy-
maga reform, w pierwszej ko-

lejności rozwiązania istnieją-
cych kolizji prawnych oraz
przydzielenia kompetencji or-
ganom samorządu – tłumaczył
przewodniczący Donieckiej
Rady Obwodowej Andij Fedo-
ruk. – Dla reformy nie ma al-
ternatywy. To historyczna dro-
ga, którą Ukraina powinna po-
dążać jako demokratyczne
państwo europejskie.

W realizacji tego celu po-
może jeden z efektów zreali-
zowanego przez Wielkopol-
skę programu – „Polsko-ukra-
iński słowniczek podstawo-
wych pojęć rozwoju regional-
nego i administracji teryto-
rialnej”. ABO

Jak zreformować Ukrainę?

25 czerwca w Poznaniu odby-
ła się polsko-niemiecka deba-
ta na temat rewitalizacji tere-
nów pokopalnianych. Spotka-
nie zorganizowano z inicjaty-
wy marszałka Marka Woźnia-
ka, we współpracy z Lokalną
Grupą Działania Turkowska
Unia Rozwoju oraz Krajem
Związkowym Brandenburgia.
Niemieckie doświadczenia
w tym zakresie przedstawił
minister infrastruktury i rol-
nictwa Brandenburgii Jörg
Vogelsänger. ABO

Co po kopalni?

Kwestie planowania prze-
strzennego i zarządzania pro-
cesami urbanizacyjnymi były
motywem przewodnim wizyty
w Poznaniu gości z partner-
skiego regionu Wielkopolski
– południowokoreańskiej pro-
wincji Chungcheongnam-do.

Koreańczycy mają niezwy-
kle interesujące doświadcze-
nia w omawianej tematyce
– w swojej prowincji budują
bowiem od podstaw nową sto-
licę – miasto Naepo. ABO

Wizyta z Korei

Oferta turystyczna, kultu-
ralna i akademicka domino-
wała na wielkopolskim sto-
isku promocyjnym, zorgani-
zowanym podczas tegorocznej
odsłony Dnia Hesji. Tym ra-
zem impreza ta odbywała się
w dniach 14-23 czerwca
w północnoheskim Kassel.
Swoje stoisko Wielkopolska
dzieliła z Akwitanią i Bursą.

Tymczasem w stolicy Wiel-
kopolski 14 czerwca odbył się
wspólny (trzeci już) koncert
Policyjnego Chóru z Fuldy
(Hesja) i Chóru Komendy
Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu. O kulturalnej współ-
pracy regionów rozmawiano
podczas spotkania wicemar-
szałka Wojciecha Jankowiaka
ze śpiewającymi heskimi po-
licjantami. ABO

Razem z Hesją

Priorytety rozpoczętej wła-
śnie litewskiej prezydencji
w UE zaprezentowali przed-
stawiciele tamtejszego MSZ
podczas odbywającej się
w pierwszych dniach lipca
w Brukseli sesji plenarnej
Komitetu Regionów.

Samorządowcom z UE,
wśród których był też mar-
szałek Marek Woźniak, za-
prezentowano także uzgod-
nienia dotyczące przyszłej re-
formy Wspólnej Polityki Rol-
nej.

Sesja była też okazją do
uroczystego powitania uczest-
niczącej w niej po raz pierwszy
delegacji chorwackiej. ABO

Już z Chorwacją

Gospodarka komunalna to
jeden z obszarów wymiany
doświadczeń międzynaro-
dowych z udziałem Wiel-
kopolan.

„Rozwój miast i regionów
europejskich w kontekście go-
spodarki komunalnej. Per-
spektywy współpracy z kraja-
mi Partnerstwa Wschodniego”
to temat forum, które odbyło
się 26 czerwca w nowej sie-
dzibie przedstawicielstwa
Wielkopolski w Brukseli. Jego
współorganizatorem był Ko-
mitet Gospodarki Komunalnej
Krajowej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Ostrowie Wiel-
kopolskim.

Doświadczenia wymieniali
przedstawiciele instytucji unij-
nych oraz uczestnicy z Polski,
Armenii, Azerbejdżanu, Gru-
zji, Mołdawii i Ukrainy. Mó-
wiono m.in. o unijnych pro-
gramach współpracy trans-
granicznej, z których już ko-
rzystają samorządy ze wschod-
nich krajów partnerskich. Za-
prezentowano przykłady wiel-
kopolskich inicjatyw z sekto-
ra usług użyteczności pu-
blicznej, które spotykają się
z zainteresowaniem w UE
oraz w krajach Partnerstwa
Wschodniego. ABO

Komunalne
współdziałanie

Blisko 200 uczestników
z Polski i zagranicy
wzięło udział w drugim

posiedzeniu Stałej Ogólno-
polskiej Konferencji Współ-
pracy Międzynarodowej Sa-
morządów, zorganizowanym
28 czerwca w Poznaniu. Tym
razem tematem przewodnim
był udział polskich samorzą-
dów w przedsięwzięciach
Partnerstwa Wschodniego.
Jak wielokrotnie podkreślano,
to właśnie nasze doświadcze-
nia w reformowaniu lokal-
nych i regionalnych struktur
władzy mogą być swoistym to-
warem eksportowym Polski
dla krajów przechodzących
transformację.

– Partnerstwo Wschodnie
jest bardzo istotne dla bez-
pieczeństwa Unii Europej-
skiej, a zwłaszcza naszego
– podkreślał gospodarz i ini-
cjator konferencji marszałek
Marek Woźniak. – Jako sa-
morządowcy chcemy być jego
aktywnymi uczestnikami, bo
wiemy, że nie wszystko da się

Partnerzy dla Wschodu
W Poznaniu po raz kolejny rozmawiano o aktywności
międzynarodowej samorządów.

załatwić na szczeblu kontak-
tów rządowych.

– Przybliżanie krajów
wschodnich do Europy to
sprawa polskiej i europej-
skiej racji stanu – przekony-
wał doradca Prezydenta RP
ds. międzynarodowych prof.
Roman Kuźniar. – Powodze-
nie tego procesu zależy od
najniższego poziomu kontak-
tów. Chwała więc takim sa-

morządom jak wielkopolski,
które ze znawstwem i zaan-
gażowaniem działają w tej
dziedzinie.

– Samorządy są coraz ak-
tywniejsze na arenie między-
narodowej, na naszych oczach
dokonuje się proces demo-
kratyzacji dyplomacji – przy-
znawał podsekretarz stanu
w MSZ Jerzy Pomianowski.

Zainicjowana przez samo-

rząd województwa wielkopol-
skiego konferencja będzie od-
bywać się co roku, w różnych
częściach Polski.

– Gdy oceniam tę inicjaty-
wę, przychodzi mi na myśl cy-
tat z Jeana Monneta: „Idee ro-
dzą się dzięki ludziom, trwa-
ją – dzięki instytucjom”
– chwalił Jan Tombiński, am-
basador Unii Europejskiej na
Ukrainie. ABO

Uczestnicy panelu „Samorządy na nowym etapie Partnerstwa Wschodniego – koncepcje
i możliwości współpracy międzyregionalnej”.
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Piotr Ratajczak

WUnii Europejskiej
obowiązują budżety
siedmioletnie, a obec-

ny, wynoszący prawie 1 bilion
euro, kończy się w 2013 roku.
Przywódcy Wspólnoty prze-
konują Parlament Europejski
do poparcia nowego planu
wydatków, sięgającego 960
mld euro. 3 lipca europosłowie
przegłosowali rezolucję po-
pierającą polityczny kompro-
mis z rządami państw człon-
kowskich w sprawie budżetu
UE na lata 2014-2020.

Ostateczne głosowanie w tej
sprawie odbędzie się dopiero
po wakacjach. Jeśli politycy
osiągną porozumienie, w la-
tach 2014-2020 do Polski może
trafić nawet ponad 100 mld
euro. Dzięki temu przez ko-
lejne siedem lat nasz kraj po-
zostanie największym benefi-
cjentem budżetu Unii Euro-
pejskiej. Na politykę spójności,
służącą wyrównywaniu ró-
żnic między bogatymi i bied-
nymi krajami, otrzymamy
72,9 mld euro, a na politykę
rolną 28,6 mld euro.

Różne strategie resortów

Wielkopolska w nowej per-
spektywie finansowej UE
otrzyma więcej pieniędzy na
realizację programu regio-
nalnego. Niemal 2,2 mld zł to
wyjściowa kwota, która, w za-
leżności od efektów programu,
może się jeszcze zwiększyć.
Wynika to ze strategii przy-
jętej przez Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, które do-
ceniając niezłe wyniki woje-
wództw we wdrażaniu regio-
nalnych programów opera-
cyjnych, przyznało im w no-
wym unijnym budżecie na
lata 2014-2020 jeszcze więk-
szą pulę eurofunduszy.

Marszałkowie będą za-
rządzali 55 proc. środków z
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i 75 proc.
środków z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Łącznie
samorządy wojewódzkie będą
rozdzielały około 39 proc. ca-
łości pieniędzy dla Polski w ra-
mach nowej perspektywy fi-
nansowej UE. Szacuje się, że
tylko na realizację programów
regionalnych do samorządów
trafi około 25 mld euro.

Inne stanowisko dotyczące
realizacji Wspólnej Polityki
Rolnej przyjęło Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któ-
re zaproponowało większą niż
dotąd centralizację zarządza-
nia pieniędzmi z UE w przy-
padku Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Plany re-

sortu nie zakładają utworze-
nia odrębnych regionalnych
programów rozwoju obsza-
rów wiejskich i w efekcie wo-
jewództwa stracą pewną sa-
modzielność przy finansowa-
niu inwestycji na terenie wsi.
Z nieoficjalnych informacji
wynika, że Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa miałaby, za zgodą
władz resortu rolnictwa, prze-
jąć od samorządów woje-
wództw część pieniędzy i dzia-
łań PROW.

W zamian ministerstwo
proponuje, by program krajo-
wy uwzględniał specyfikę i po-
trzeby poszczególnych woje-
wództw. Zdaniem warszaw-
skich urzędników takie roz-
wiązanie zapewni zrównowa-
żony w skali kraju dostęp do
pieniędzy, który pozwoli za-
pobiec pogłębianiu się dys-
proporcji rozwojowych między
regionami. Przeciwko tym
propozycjom zaprotestowali
marszałkowie województw
i choć ministerstwo poszło na
pewne ustępstwa, to nadal nie
wiadomo, jak zakończą się te
negocjacje.

***
Zanim jednak pieniądze

z nowej perspektywy finan-
sowej trafią do naszego woje-
wództwa, spróbujmy podsu-
mować dotychczasowe korzy-
ści płynące z członkostwa
w Unii Europejskiej.

Na ponad 15 miliardów zło-
tych szacowana jest łączna
kwota unijnych pieniędzy, któ-
re zasiliły nasz region od dnia,
w którym Polska stała się pe-
łnoprawnym członkiem zjed-
noczonej Europy. Według da-
nych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, łączna wartość
unijnych projektów realizowa-
nych w Wielkopolsce wynosi po-
nad 27 mld zł. Jak nasz region
wykorzystał te pieniądze?

Program regionalny

Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny jest w cało-
ści zarządzany i wdrażany
przez urzędników marszałka.
Na realizację WRPO samo-
rząd województwa otrzymał
1,33 mld euro z Brukseli,
łącznie z premią 60 mln euro,
którą przyznano nam za trze-
cie miejsce w ministerialnym
rankingu dotyczącym wdra-
żania programów regional-
nych. W jaki sposób i na co
wydaliśmy te pieniądze?

– Zgodnie z założeniami
sprzed kilku lat, fundusze
unijne miały wzmocnić po-
tencjał rozwojowy wojewódz-
twa, powodując wzrost kon-
kurencyjności i zatrudnienia
w regionie – informuje Grze-

Jak Wielkopolska zmieniła się
Przykład sprawnego wykorzystywania eurofunduszy przez nasz region pokazuje, że samorządy



Monitor Wielkopolski | lipiec 2013
www.monitorwielkopolski.pl temat monitora

9

dzięki unijnym funduszom?
województw potrafią rzetelnie i odpowiedzialnie zarządzać pieniędzmi z Brukseli.

gorz Potrzebowski, dyrektor
Departamentu Polityki Re-
gionalnej w Urzędzie Marsza-
łkowskim Województwa Wiel-
kopolskiego. – Cele te starano
się osiągnąć głównie poprzez
poprawę warunków inwesto-
wania, zwiększenie aktywno-
ści zawodowej mieszańców
oraz wzrost udziału wiedzy i
innowacji w gospodarce.

Dzięki dotacjom z Unii Eu-
ropejskiej realizujemy projek-
ty obejmujące wiele różnych
dziedzin życia. Są wśród nich
m.in.: drogi, środowisko, edu-
kacja i ochrona zdrowia, kul-
tura i turystyka, a także in-
westycje w rozwój przedsi-
ębiorczości i transport miejski.

W naszym województwie
ogłoszono dotąd 70 konkursów
o unijne dofinansowanie. Do
1 lipca podpisaliśmy 1995
umów o dotację na kwotę po-
nad 5 mld zł z UE, a wartość
wszystkich realizowanych pro-
jektów przekroczyła 9 mld zł.

– Inicjatywy JEREMIE
i JESSICA też przynoszą kon-
kretne efekty w naszym re-
gionie. Przedsiębiorcy korzy-
stający z pożyczek i poręczeń
funduszu JEREMIE podpi-
sali 4,4 tys. umów na łączną

kwotę ponad 443 mln zł, z ko-
lei w ramach JESSICA za-
warto 17 umów na rewitali-
zację budynków i terenów na
sumę 200 mln zł – wylicza dy-
rektor Grzegorz Potrzebowski.

Unijne inwestycje odmie-
niły nasz region. Przekonują
o tym przykłady konkretnych
projektów, które od lat opisu-
jemy na łamach „Monitora”.
W tym numerze, na stronie
12, publikujemy mapkę obra-
zującą skalę przedsięwzięć
zrealizowanych w ramach
priorytetu „Konkurencyjność
przedsiębiorstw”.

Program Kapitał Ludzki

Na część regionalną programu
Kapitał Ludzki w Wielkopol-
sce przeznaczono łącznie 625
mln euro (około 2,6 mld zł).
Dotąd podpisano 2,8 tys.
umów z beneficjentami na
kwotę niemal 2,4 mld zł,
a w zatwierdzonych wnio-
skach o płatność rozliczono
wydatki na ponad 1,5 mld zł.
Pieniędzmi z PO KL zarządza
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu.

– Z niepokojem oczekiwa-
łem na zakończenie wdraża-
nia programu. Mieliśmy do
dyspozycji prawie połowę bu-
dżetu WRPO, o którym było
przecież znacznie głośniej
– mówił podczas konferencji
prasowej w siedzibie WUP
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak. – Dziś mogę mówić
o sukcesie. Zakontraktowali-
śmy niemal 90 proc. funduszy,
a czas na rozliczenie wszyst-
kich pieniędzy mamy do 2015
roku – dodał wicemarszałek.

Wielkopolska nie wzięła
udziału w wyścigu na szybkie
wykorzystanie funduszy
z POKL i dzięki temu nadal
ma do dyspozycji 10 proc. pie-

niędzy. W tym roku ogłoszony
zostanie ostatni konkurs
w tym programie. Będzie mo-
żna pozyskać pieniądze na
działania dla osób niepełno-
sprawnych, m.in. kursy, szko-
lenia, poradnictwo psycholo-
giczne, staże i praktyki.

Aby zobrazować skalę za-
potrzebowania na fundusze
unijne w POKL, wicemarsza-
łek Jankowiak przedstawił
dziennikarzom kilka liczb.
– Do końca 2012 roku złożono
ponad 14 tys. wniosków o do-
finansowanie projektów. Z tej
liczby ponad 11 tys. zostało za-

opiniowanych pozytywnie,
a tylko 2,8 tys. wniosków ta-
kie wsparcie otrzymało. Tylko
co trzecie przedsięwzięcie
otrzymało dotacje unijną
i gdybyśmy mieli więcej pie-
niędzy, też byśmy je rozdy-
sponowali – powiedział wice-
marszałek.

Dyrektor WUP Barbara
Kwapiszewska poinformowa-
ła, że w projektach realizo-
wanych w ramach wielkopol-
skiej części POKL beneficjen-
tami różnego rodzaju szkoleń
czy bezpośredniego wsparcia
było 245 tys. osób.

Łącznie w ciągu pięciu lat
realizacji projektów niemal
12 tys. osób otrzymało pieni-
ądze na podjęcie działalności
gospodarczej. – Dobrym wska-
źnikiem skuteczności naszych
działań jest to, że 70 proc. tych
firm działało na rynku dłużej
niż wymagany przez UE rok
– podkreśliła dyrektor Kwa-
piszewska.

Dla obszarów wiejskich

– Wielkopolska jest krajo-
wym liderem w wykorzysta-
niu alokacji środków unij-
nych także z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich,
przyznanych nam w ramach
perspektywy finansowej 2007-
-2013 – mówi członek zarządu
województwa Tomasz Bugaj-
ski. – Pieniądze z PROW po-
prawiły warunki życia na wsi,
zaktywizowały do działania
mniejsze społeczności oraz
umożliwiły rozwój przedsi-
ębiorczości i zapewniły nowe
miejsca pracy na terenach
wiejskich.

Przez wiele lat obszary wiej-
skie były traktowane margi-
nalnie i dlatego wciąż pozostają
wśród tych, które wymagają
największego wsparcia. Pie-
niądze z PROW pozwoliły wy-
równać szanse w dostępie do
edukacji, służby zdrowia, kul-
tury, a także poprawiły infra-
strukturę techniczną.

Wybudowano kilkaset ki-
lometrów sieci wodociągowej
oraz kanalizacyjnej, zainwe-
stowano w systemy segrega-
cji odpadów, a od niedawna
też budowane i modernizo-
wane są targowiska. – Dzięki
realizacji działania „Odnowa
i rozwój wsi” powstały place
zabaw, wybudowano bądź od-
nowiono świetlice wiejskie,
zakupiono do nich wyposaże-
nie, zmodernizowano też cen-
tra miejscowości.
W ostatnich latach polska
wieś się zmienia, także dzięki
projektom dofinansowanym
z Unii Europejskiej
– podsumowuje Tomasz Bu-
gajski. I zaznacza, że reali-
zacja nawet najmniejszych
projektów na wsi rodzi wśród
mieszkańców poczucie odpo-
wiedzialności za rozwój swo-
ich małych ojczyzn.

Łącznie na wdrażanie kilku
działań z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Wielko-
polska miała do dyspozycji
ponad 1,5 mld zł, z czego 1,1
mld stanowiły pieniądze unij-
ne. Do 21 czerwca beneficjen-
ci złożyli ponad 9,4 tys. wnio-
sków, ubiegając się o 3,4 mld
zł (w tym 2,2 mld z UE). Pod-
pisano 5323 umowy o łącznej
wartości 1,7 mld zł, przy czym
wartość unijnego dofinanso-
wania wynosi 1,17 mld zł.

Programy krajowe

Część pieniędzy trafiła do na-
szego regionu w ramach pro-
gramów ogólnopolskich tj. In-
frastruktura i Środowisko,
Kapitał Ludzki (piszemy
o nim wyżej) oraz Innowa-
cyjna Gospodarka. Dotych-
czas w ramach pierwszego
z nich podpisano w Wielko-
polsce 142 umowy o dofinan-
sowanie o wartości 10,9 mld
zł, z czego 5,5 mld zł to wkład
UE.

Z kolei w ramach programu
Innowacyjna Gospodarka
w regionie zawarto dotąd

1583 umowy na łączną kwo-
tę dofinansowania blisko 2,3
mld zł, w tym ponad 1,2 mld
zł na rzecz innowacji oraz no-
woczesnych przedsiębiorstw,
a także 456 mln zł na społe-
czeństwo informacyjne.

***
Wielu z nas codziennie do-

jeżdża do pracy nową drogą
lub linią kolejową, zbudowa-
ną za unijne pieniądze. Ko-
rzystamy z ponad 200 no-
wych autobusów, 40 tramwa-
jów czy pociągów „elf”. Bada-
nia w szpitalu lub przychod-
ni prowadzone są często na
sprzęcie dofinansowanym
z UE. Odwiedzając małe cy-
frowe kino, muzeum lub
obiekt sportowy również spo-
tykamy unijne tabliczki. Ko-
rzystamy też z odnowionej
kanalizacji sanitarnej, stu-

diujemy w nowych budyn-
kach – tylko nie zawsze po-
trafimy dostrzec, jak wiele
wokół nas zmieniło się dzięki
dofinansowaniu z Brukseli.

„Każdy korzysta, nie ka-
żdy widzi” – hasło ministe-
rialnej kampanii promującej
fundusze UE świetnie oddaje
takie podejście. Dlatego pre-
zentujemy obok grafikę, przy-
wołujemy w artykule liczby
oraz dane, które dowodzą,
jak szeroki strumień unij-
nych pieniędzy trafił do Wiel-
kopolski, jak wiele inwestycji
udało się zrealizować i jak
były one potrzebne. To dowód
na to, że regiony potrafią nie-
źle wydawać fundusze euro-
pejskie, a dzięki takim do-
świadczeniom Wielkopolska
jest dobrze przygotowana do
realizacji kolejnego unijnego

– Dobiega końca unijna perspektywa na lata 2007-2013, choć
przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy europejskich będą
realizowane i rozliczane do końca 2015 roku. Dziś zmieniamy
cały region – obszary wiejskie i miasta. Tablice informujące
o realizacji unijnych projektów spotykamy w każdej gminie
i mieście, co świetnie obrazuje zakres przeprowadzanych zmian.
Dzięki inwestycjom z Unii poprawia się wizerunek województwa
i wzrasta poziom życia mieszkańców. Przebudowano drogi, li-
nie kolejowe i lotnisko, wprowadza się nowoczesne standar-
dy edukacji i leczenia, poprawia się też stan środowiska na-
turalnego. Przedsiębiorcy wdrażają innowacyjne rozwiązania,
rośnie konkurencyjność naszej gospodarki, rozwija się także wiel-
kopolska wieś.
Wykorzystujemy szansę na dołączenie do najlepiej rozwiniętych
regionów w Europie. Nasze wyniki przy wdrażaniu Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich dowodzą, że regiony bardzo do-
brze sprawdzają się jako podmiot polityki rozwoju – mogą naj-
sprawniej osiągać cele przyjęte w strategiach Unii Europejskiej.
Dlatego w nowym unijnym budżecie na lata 2014-2020 sa-
morządy wojewódzkie będą dysponować jeszcze większą pulą
eurofunduszy.
Ze zdobytym w ostatnich latach doświadczeniem Wielkopol-
ska jest dobrze przygotowana do nowego unijnego rozdania.
Niepokoi mnie jednak perspektywa centralizacji zarządzania pie-
niędzmi z UE w przypadku PROW. Konwent Marszałków RP za-
protestował przeciwko propozycjom Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, dotyczącym wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.
Realizacja tych założeń uniemożliwi rzetelne finansowanie in-
frastruktury na terenach wiejskich. Zaproponowana przez re-
sort rolnictwa tzw. pogłębiona regionalizacja, choć jest krokiem
w dobrą stronę, tylko w niewielkim stopniu odpowiada samo-
rządom województw. Nadal brakuje tam konkretnych zapisów
o przekazaniu na szczebel wojewódzki większej liczby działań,
np. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Jestem przekonany, że regiony najlepiej będą potrafiły sobie
poradzić z zarządzaniem tymi pieniędzmi.

Regiony poradzą sobie najlepiej

Marek Woźniak
marszałek województwa
wielkopolskiego:

Na ponad 15 mld zł szacowana jest kwota unijnych pieniędzy, które trafiły dotąd do Wielkopolski.
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Wielkopolska jest dobrze
przygotowana do realizacji
kolejnego unijnego budżetu.
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Wielkopolska miała z Krzyżakami
własne, niełatwe doświadczenia.
Były nieuniknione w sytuacji,

gdy region znajdował się między trzema
agresywnymi sąsiadami: Krzyżakami,
Brandenburgią i Czechami.

W kronice Jana Długosza
zawarta jest informacja o oporze,
jaki Krzyżakom w 1331 roku

stawili chłopi i rycerze polscy pod
Zaniemyślem, wzmocnieni kilkuset
zbrojnymi przysłanymi przez Łokietka.

Krzyżacy przez długie
dziesięciolecia w pol-
skiej tradycji byli uoso-

bieniem wszelkiego zła, sym-
bolem agresji, krzywoprzy-
sięstwa i wrogiej Polakom,
germańskiej nawały. Po-
wszechną świadomość kształ-
towały: kronika Długosza, po-
wieści Józefa Ignacego Kra-
szewskiego i Henryka Sien-
kiewicza, obrazy Jana Ma-
tejki, Juliusza Kossaka i Woj-
ciecha Gersona, poezja Adama
Mickiewicza. Po 1989 roku
czarną legendę zastąpiono
próbą odwrócenia opinii: nie-
mal z miesiąca na miesiąc
Krzyżacy stali się sąsiadami
w ogólnym zarysie całkiem
znośnymi – jedynie od czasu
do czasu zdarzało się nam
z nimi pokłócić. Prawda, jak
zwykle, tkwi pośrodku.

Zakon Szpitala Najświęt-
szej Marii Panny Domu Nie-
mieckiego w Jerozolimie po-
wstał w 1191 roku, podczas III
krucjaty. Początkowo było to
jedynie stowarzyszenie zło-
żone z mieszczan Bremy
i Lubeki, które w 1198 roku
przekształciło się w zakon ry-
cerski – z czasem trzeci pod
względem potęgi po joanni-
tach i templariuszach. Wbrew
spotykanym niekiedy opiniom
był to zawsze zakon niemiec-
ki w charakterze składu kie-
rownictwa.

Niepowodzenie ruchu kru-
cjatowego sprawiło, że zakony
rycerskie zaczęły się rozglądać
za stałą lokalizacją w Europie,
w razie gdyby trzeba było
opuścić Afrykę. Do szczególnej
potęgi Krzyżacy doszli za cza-
sów znakomitego organizato-
ra, wielkiego mistrza Her-
manna von Salza. Rycerze-
-mnisi najpierw chcieli roz-
gościć się w południowych
Włoszech i Siedmiogrodzie.
Kiedy jednak próbowali się
tam uwolnić od stosunku len-
nego wobec króla Węgier i za-
częli tworzyć własne państwo
zależne jedynie od papieża –
zostali przepędzeni. Wówczas,
w 1226 roku zdarzyła się ko-
lejna okazja: oferta księcia
Konrada Mazowieckiego, któ-
ry zamierzał wykorzystać
Krzyżaków do walki z pogań-
skimi Prusami. Przybysze
urządzili się w nowym miejscu
błyskawicznie. Umocnili się
militarnie, a u cesarza Fry-
deryka II uzyskali nadanie na
własność ziem, które Konrad
oddał im w lenno. Byli zawsze
bardzo sprawni wojskowo, or-
ganizacyjnie i dyplomatycznie.

Karty odkryli w 1309 roku,
gdy bezprawnie zajęli Pomo-
rze Gdańskie. Odtąd zaczęło
się pasmo wojen polsko-krzy-
żackich, zakończonych dopie-
ro traktatem krakowskim

Pod znakiem krzyża i miecza
O poznańskim hołdzie sprzed 520 lat i innych kontaktach Wielkopolan z niełatwym sąsiadem.

Tablica na ścianie poznańskiego zamku na Wzgórzu Przemysła przypomina o wydarzeniu
sprzed 520 lat.
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w 1525 roku i przekształce-
niem pruskiej linii zakonu
w państwo świeckie – zalążek
Prus. Konflikt toczył się eta-
pami, w których kluczowe
znaczenie miały bitwa pod
Grunwaldem i pierwszy pokój
toruński (1410-1411) oraz wy-
niszczająca wojna trzynasto-
letnia, która skutecznie nad-
wyrężyła potęgę Krzyżaków
(1454-1466).

Dodajmy, że Zakon Krzy-
żacki nie przestał istnieć
w 1525 roku, w wyniku hołdu
pruskiego. Działa nadal, ma
siedzibę swych władz w Wied-
niu, w pobliżu katedry św.
Szczepana, ale już jako zakon
charytatywny, przyjmujący
cudzoziemców – także Pola-
ków. Rycerskiej przeszłości
bracia zakonni nie podkre-

ślają, ale się od niej nie odże-
gnują. Faktem jest, że Krzy-
żacy w okresie potęgi mieli
w Prusach niezwykle spraw-
ne państwo, kierowane przez
dość niewielką liczbę braci
zakonnych (opowieści o tłumie
białych płaszczy są wielce
przesadzone), wywierające
wielki wpływ na wydarzenia
polityczne zachodzące na pół-
nocnej granicy Królestwa Pol-
skiego.

Wielkopolska miała z Krzy-
żakami własne, niełatwe do-
świadczenia. Były nieunik-
nione w sytuacji, gdy region
znajdował się między trzema
agresywnymi sąsiadami:
Krzyżakami, Brandenburgią
i Czechami.

W 1327 roku doszło do ko-
lejnego konfliktu między Wła-

dysławem Łokietkiem i Krzy-
żakami, sprzymierzonymi
z roszczącym sobie prawo do
polskiej korony królem cze-
skim Janem Luksemburskim.
W kulminacyjnym okresie,
w latach 1330-1331 zakon za-
planował marsz na Kalisz,
gdzie miało nastąpić spotka-
nie z wojskami czeskimi.
Krzyżacy zdobyli i złupili wte-
dy Pyzdry, Bnin, Żnin, Środę
Wielkopolską i Pobiedziska.
W lipcu 1331 roku, po zajęciu
Środy, pomaszerowali w dwóch
kierunkach: na Kostrzyn
i Gniezno, a także na Nieza-
myśl (dzisiejszy Zaniemyśl).
Poprzedzała ich wieść o nie-
możności pokonania najeźdź-
ców i o ich wyjątkowym okru-
cieństwie – zatem ludność
masowo zabierała dobytek

i chroniła się w lasach. W kro-
nice Jana Długosza zawarta
jest jednak informacja o opo-
rze, jaki stawili chłopi i ry-
cerze polscy pod Zaniemy-
ślem, wzmocnieni kilkuset
zbrojnymi przysłanymi przez
Łokietka. Podobno zbudowa-
no tam kilkunastokilometro-
wej długości wał, osłonięty
przez fosę, czemu jednak ba-
dania terenowe zaprzeczyły.
Faktem jest, że doszło tam
do starcia z trzytysięcznym
podjazdem krzyżackim, za-
kończonego pogromem na-
pastników, nieprzyzwycza-
jonych do walki wśród gę-
stych drzew. Podobno jeszcze
w XIX wieku w miejscowych
lasach znajdowano szkielety
i elementy uzbrojenia rycer-
skiego – pamiątki owego star-
cia, co już jednak można wło-
żyć między legendy. Niedobi-
tiki krzyżackie spod Zanie-
myśla dołączyły do sił głów-
nych maszerujących na Gnie-
zno. Tradycja owej bitwy do
dziś jest trwale kultywowana
w tej miejscowości i jej oko-
licach.

Ostatecznie cała wyprawa
Krzyżaków zakończyła się nie-
powodzeniem. Jan Luksem-
burski nie przybył na umó-
wione miejsce pod Kaliszem
i rycerze zakonni ruszyli z po-
wrotem, pustosząc po drodze
Wielkopolskę i Kujawy. Tam,
we wrześniu 1331 roku, pod
Płowcami i Brześciem Kujaw-
skim doszło do nierozstrzy-
gniętej bitwy, która jednak
mocno naruszyła mit o nie-
zwyciężoności armii krzyżac-
kiej. W 1332 roku Krzyżacy
jednak opanowali całe Kujawy.

Następca Władysława Ło-
kietka, król Kazimierz Wiel-

ki rozpoczął politykę nego-
cjacji. Uzyskano rezygnację
Jana Luksemburskiego z praw
do korony polskiej, zapadły
też korzystne wyroki w pro-
cesach przeciwko Krzyżakom.
Kazimierzowi zaczęło się spie-
szyć, gdyż obiektem naszych
zainteresowań stała się Ruś
Halicka i niekończący się kon-
flikt z Krzyżakami wiązał mu
ręce. Punktem kulminacyj-
nym stało się zawarcie w Ka-
liszu przed 670 laty, 8 lipca
1343 roku, pokoju, na mocy
którego Polska odzyskiwała
Kujawy i Ziemię Dobrzyń-

skiemu władcy – podobnie
w przypadku zmiany na tro-
nie krakowskim. O tym, że
akurat wtedy nastąpiło to
w Poznaniu, zadecydował
przypadek.

Nie ulega wątpliwości, że
przez lata Krzyżacy byli dla
Wielkopolan sąsiadami bar-
dzo dokuczliwymi. Do dziś
zachowana jest tradycja wal-
ki z nimi, a na ścianie po-
znańskiego zamku na Wzgó-
rzu Przemysła wisi tablica
poświęcona hołdowi z czasów
Jana Olbrachta.

Marek Rezler

ską. Pomorze Gdańskie zo-
stało Krzyżakom ofiarowane
przez Kazimierza Wielkiego
jako „wieczysta jałmużna Kró-
lestwa Polskiego”; król zrzekł
się też praw do ziem: Cheł-
mińskiej i Michałowskiej. Nie
zachowała się informacja
o innych zobowiązaniach stro-
ny krzyżackiej, w sumie jed-
nak trzeba stwierdzić, że cena
pokoju (jak się później okaza-
ło – w miarę trwałego) była
wysoka. Dwa lata później for-
muła o wieczystej jałmużnie
została jednak wycofana, co
otworzyło stronie polskiej dro-
gę do przyszłych roszczeń wo-
bec Pomorza.

Kolejne konflikty polsko-
-krzyżackie, szczególnie in-
tensywne w pierwszej połowie
XV wieku, ominęły rdzenną
Wielkopolskę, ale nie oszczę-
dzały pogranicznych Kujaw
i Nowej Marchii aż po Lands-
berg (Gorzów Wlkp.). Jednak
odtąd, aż do najazdu szwedz-
kiego w 1655 roku, nastał
dla regionu czas spokojnego
rozwoju. Największe konflik-
ty toczyły się w innych czę-
ściach kraju, zwłaszcza na
wschodzie. Krzyżacy zaś, po
drugim pokoju toruńskim
z 1466 roku, stali się lenni-
kami polskich władców.

W maju 1493 roku w zam-
ku poznańskim hołd królowi
Janowi Olbrachtowi złożył
wielki mistrz krzyżacki Hans
von Tieffen. Niekiedy wyda-
rzenie to jest porównywane ze
słynnym hołdem krakowskim
z kwietnia 1525 roku. W rze-
czywistości jednak było to
wydarzenie rutynowe, jako
że w myśl prawa lennego
każdy nowy wielki mistrz
musiał składać taki hołd pol-
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7i 8 czerwca w Poznaniu
został rozegrany finał
krajowy XVII Ogólnopol-

skiego Młodzieżowego Turnie-
ju Motoryzacyjnego dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Do
rywalizacji przystąpiło 16 trzy-
osobowych zespołów, zwycięz-
ców finałów wojewódzkich. 

Pierwszego dnia dla wszyst-
kich uczestników turnieju zor-
ganizowano atrakcyjną wy-
cieczkę do fabryki MAN w Sa-
dach, gdzie można było zapo-
znać się z linią montażową au-
tobusów w różnych wersjach
oraz stosowanymi nowocze-
snymi rozwiązaniami tech-
nicznymi. Wieczorem, po ce-
remonii otwarcia i odprawie,
zawodnicy rozwiązywali testy 
z wiedzy teoretycznej w zakre-
sie przepisów i zasad ruchu
drogowego, na poziomie eg-
zaminu państwowego na pra-
wo jazdy oraz z historii polskiej
motoryzacji.

Drugiego dnia rywalizacja
przeniosła się na Tor Poznań,
gdzie rozegrano konkurencje
praktyczne turnieju.  

Każdy z zawodników musiał
wykazać się umiejętnością wy-
konania obsługi codziennej jed-
nego z wylosowanych pojaz-
dów; organizatorzy przygoto-
wali motorower, motocykl 
i auto. Drużyny przeszły spraw-

dzian z umiejętności zespoło-
wego udzielania pomocy przed-
medycznej ofiarom wypadku
samochodowego – od rozpo-
znania zagrożenia i ofiar, za-
bezpieczenia miejsca zdarzenia
i powiadomienia służb ratow-
niczych, do udzielenia doraźnej
pomocy poszkodowanym. 

Wszyscy uczestnicy turnieju
musieli też przejechać moto-
rowerem po odpowiednio przy-
gotowanej trasie z przeszko-
dami, a jeden zawodnik z każ-
dego zespołu, podczas próby
Stewarta (slalom pojazdem 
z zamontowanym na masce
talerzem z niewielką piłką),
musiał wykazać się precyzją 
i opanowaniem.

Nad regulaminowym prze-
biegiem turniejowych zmagań
czuwał zespół sędziowski pod
kierownictwem mł. inspektora
Marka Konkolewskiego z Ko-
mendy Głównej Policji. 

Po rozegraniu wszystkich
konkurencji zawodnicy wraz 
z opiekunami i zaproszonymi
gośćmi mogli obejrzeć wyścigi
kierowców na Torze Poznań 
w ramach Rajdu Merkury oraz
sprawdzić swój refleks na ta-
blicy świetlnej, którą udostęp-
nili specjalni goście: policjanci
z Niemiec. Razem ze swoimi
kolegami z Wielkiej Brytanii 
i Holandii z uznaniem przyglą-

dali się oni zmaganiom mło-
dych zawodników podczas kra-
jowego finału konkursu. Wszy-
scy też mogli uczestniczyć 
w pokazie symulatora zderzeń,
usiąść za kierownicą (nieste-
ty… tylko usiąść) samochodu
Porsche oraz obejrzeć pojazd
ratownictwa technicznego Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Po
turniejowych zmaganiach, po
emocjach, był smaczny obiad
i… oczekiwanie na wyniki.

Po podliczeniu wszystkich
punktów z przeprowadzonych
konkurencji okazało się, że
zwyciężył zespół reprezentują-
cy Wielkopolskę – z Technikum
Inżynierii Środowiska i Agro-
biznesu w Poznaniu w składzie:
Jakub Dorna, Paweł Mańczak 
i Radosław Czarnecki. Opiekun
zwycięskiej drużyny Jacek Mi-
chalski od lat jest zaangażo-
wany w przygotowanie mło-
dzieży do turniejów i – co waż-
niejsze – świadomego i bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym. Wielokrotnie, z po-
wodzeniem prowadził drużynę
reprezentującą nasze woje-
wództwo w finałach krajowych.
W tym roku po raz pierwszy się-
gnęła ona po najwyższy laur. 

Warto podkreślić, że Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu wspiera tę
szkołę w realizacji zadań edu-

kacyjno-oświatowych na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego.

Pozostałe miejsca na po-
dium zajęły drużyny z Zespołu
Szkół Techniczno-Ekonomicz-
nych w Myślenicach (woje-
wództwo małopolskie) – II miej-
sce i Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Kielcach (woje-
wództwo świętokrzyskie) – III
miejsce. Najlepszym zawodni-
kiem indywidualnie okazał się
Jakub Dorna reprezentujący
zwycięską drużynę z Poznania. 

Marek Konkolewski, podsu-
mowując imprezę, wysoko oce-
nił poziom wiedzy i umiejętno-
ści uczestników, z uznaniem
odniósł się do dużego wkładu
pracy opiekunów oraz podkre-
ślił, że najważniejszym zada-
niem turniejów jest populary-
zacja wśród młodzieży wiedzy
motoryzacyjnej, propagowanie
bezpiecznego i kulturalnego
zachowania w ruchu drogo-
wym i poznawanie zasad udzie-
lania pierwszej pomocy.

Osobne podziękowania skie-
rował do organizatorów, ak-
centując sprawne przeprowa-
dzenie konkurencji turnieju,
wydarzeń towarzyszących, jak
również zabezpieczenie logi-
styczne. 

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  
WWOORRDD  PPoozznnaańń    

Mistrzowie kierownicy z Poznania najlepsi w Polsce
Zespół uczniów poznańskiego Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu zwyciężył w finale XVII
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Dyrektor WORD w Poznaniu – Aleksander Kowalewicz – w oto-
czeniu zwycięskiej drużyny.

Mistrzostwo na torze zaprocentuje bezpieczeństwem na drodze.Zanim rozpoczniemy jazdę – obsługa codzienna pojazdu.
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W tej konkurencji liczyły się precyzja, opanowanie i czas.
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Wkilku kolejnych wyda-
niach „Monitora” opu-
blikujemy mapki Wiel-

kopolski, pokazujące w po-
dziale na powiaty dotychcza-
sowe efekty wdrażania Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, np. licz-
bę dofinansowanych inwestycji
z zakresu ekologii, ochrony
zdrowia czy edukacji.

Dotacje dla biznesu

Zaczynamy od priorytetu pierw-
szego „Konkurencyjność przed-
siębiorstw” z budżetem 343
mln euro. Zgodnie z założe-
niami, pieniądze zostały prze-
znaczone przede wszystkim na
poprawę konkurencyjności
wielkopolskich firm, które dzię-
ki zastrzykowi gotówki mogły
się rozwijać, unowocześniać 
i zwiększać zatrudnienie. 

Na bezzwrotne dotacje dla
biznesu (działania 1.1 i 1.2
WRPO) zarząd województwa
wielkopolskiego przeznaczył
186 mln euro z budżetu Unii
Europejskiej. Te pieniądze za-
wsze cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. Przedsiębior-
cy złożyli niemal 5 tys. wnio-
sków o dotację na 3 mld zł, tj.
prawie czterokrotnie więcej od
dostępnych funduszy. 

Dzięki wsparciu z Brukseli
ponad 1230 małych i średnich
firm realizuje projekty za prawie
1,6 mld zł, z czego 683 mln zł
stanowią eurofundusze. A prze-
cież wielu przedsiębiorców
otrzymało dotację unijną także
w innych dziedzinach, np. tu-
rystyce i ekologii. 

Łatwiej podjąć ryzyko

Powstające lub krótko działa-
jące firmy są dla banków mało
wiarygodnym klientem. Po-
dobnie jak przedsiębiorcy 
z branż obarczonych dużym
ryzykiem, którzy często od-
chodzą z kwitkiem od banko-
wych okienek, nie spełniając
surowych wymogów kredyto-
wych. Realizowana w działaniu
1.3 WRPO unijna inicjatywa 
JEREMIE to zmienia, zachęca-
jąc banki do podejmowania
większego ryzyka, a drobnych
przedsiębiorców do rozwoju
własnej działalności. 

Śmiało sięgają po euro
Prezentujemy pożyczki z JEREMIE i dotacje z priorytetu „Konkurencyjność przedsiębiorstw”.

Wielkopolskie firmy mogą
uzyskać preferencyjne porę-
czenie kredytów bankowych
(do 1 mln zł) lub bezpośrednio
wziąć pieniądze z funduszu
pożyczkowego (do 1 mln zł).
Dla przedsiębiorców dzia-
łających na rynku dłużej
nie są to wielkie kwoty, ale
niejeden mały biznes dzię-
ki korzystnemu oprocen-
towaniu pożyczki może

rozwinąć skrzydła. Zwłaszcza
że spłatę kredytu można rozło-
żyć nawet na 5 lat. Wniosek
przedsiębiorcy musi być jednak
ekonomicznie uzasadniony, bo
w projekty skazane na porażkę
nikt nie zainwestuje.

Na poręczenia i pożyczki fi-
nansowane z JEREMIE samo-
rząd województwa przeznaczył
501 mln zł, z czego 75 proc.
stanowią fundusze UE. Wiel-
kopolska jest liderem we wdra-
żaniu unijnych pożyczek na in-
westycje. Przedsiębiorcy pod-
pisali dotąd ponad 4,4 tys.

umów na poręczenia i pożycz-
ki na łączną kwotę przekracza-
jącą 570 mln zł, z czego blisko
443 mln zł pochodzi z JEREMIE.

Innowacje 
i zagraniczne targi

Z rozwojem przedsiębiorczości
w Wielkopolsce powiązane są
również przedsięwzięcia wyni-
kające z Regionalnej Strategii
Innowacji. Pieniądze unijne na
kompleksowe wsparcie usług
dla firm lub na infrastrukturę
badawczo-rozwojową zdobyły

instytucje otoczenia biz-
nesu, szkoły wyższe,

jednostki naukowe 

i przedsiębiorcy zajmujący się
działalnością badawczo-roz-
wojową. Łącznie w ramach
działania 1.4 WRPO dofinan-
sowano 22 takie projekty na
kwotę 141 mln zł.

Na mapce pokazujemy, jak 
w wielkopolskich powiatach
wykorzystano dofinansowanie

z Unii Europejskiej w ramach
priorytetu pierwszego WRPO
„Konkurencyjność przedsię-
biorstw”. W grafice pominęli-
śmy jednak działanie 1.5 Pro-
mocja regionalnej gospodarki,
które realizowane jest na te-
renie całego województwa.
Dzięki dotacjom z Unii Euro-
pejskiej wielkopolskie firmy,
samorządy, uczelnie i stowa-
rzyszenia mogą uczestniczyć 
w zagranicznych misjach go-
spodarczych i targach. Na ten
cel przeznaczono łącznie ponad
12 mln zł z funduszy unijnych.

Na badania i klastry

Podstawą funkcjonowania kla-
stra jest założenie, że istniejące
na danym terenie firmy, mimo że
na co dzień walczą o ten sam ry-
nek, mogą mieć wspólne inte-
resy. Swoje cele rozwojowe
szybciej osiągną, gdy współpra-
cują – zamiast konkurować. Kla-
stry oferują przedsiębiorcom no-
woczesne powierzchnie biurowe
i usługi, które pomagają w utrzy-
maniu się na rynku, we współ-
pracy z sektorem B+R i w roz-
woju własnych innowacyjnych
rozwiązań.

Na realizację 15 takich pro-
jektów w działaniu 1.6 WRPO
zarząd województwa przezna-
czył ponad 12,7 mln zł, z cze-
go 8 mln zł stanowi dotacja 
z funduszy europejskich. 

By zwiększyć poziom atrak-
cyjności inwestycyjnej gmin, 
w Wielkopolskim Regionalnym
Programie Operacyjnym prze-
widziano wsparcie dla firm po-
wstających przede wszystkim
na terenach o niskim poziomie
przedsiębiorczości. 13,5 mln
euro dotacji unijnych umożliwiło
rozbudowę infrastruktury tere-
nów inwestycyjnych, np. dróg
dojazdowych i wewnętrznych,
bocznic kolejowych, a także
projektów z zakresu gospodar-
ki wodno-ściekowej, sieci ener-
getycznej i informatycznej.

Dotąd 14 gmin uzyskało 40
mln zł wsparcia z Unii Euro-
pejskiej w działaniu 1.7 WRPO.
Te pieniądze przyczyniły się
do znacznej poprawy atrakcyj-
ności inwestycyjnej wojewódz-
twa wielkopolskiego i tym sa-
mym jego rozwoju gospodar-
czego.           PPiioottrr  RRaattaajjcczzaakk
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Parki przygotowane zo-
staną w ramach kampa-
nii informacyjno-promo-

cyjnej „Wielkopolska OK!”.
Będzie je można odwiedzić 

w pięciu wielkopolskich mia-
stach: w Poznaniu w dniach od
10 do 16 lipca – nad Maltą 
(w pobliżu trybun), w Wągrow-
cu na Rynku od 17 do 23 lip-
ca, w Gnieźnie na Rynku od 24
do 30 lipca, na Rynku w Ostro-
wie Wielkopolskim od 31 lipca
do 6 sierpnia, a także na Ryn-
ku we Wrześni od 7 do 13
sierpnia. W każdą środę w da-
nej miejscowości artysta bę-

Parki kreacji 
funduszy europejskich
Obrazy 3D malowane na placach,  megapuzzle, pokazy sprzętu
strażackiego, ratownictwa medycznego oraz konkursy 
– czekać będą na Wielkopolan w parkach kreacji.

Atrakcją parków kreacji będą megapuzzle prezentujące wybrane projekty, zrealizowane
z pieniędzy WRPO. Jednym z nich jest ostrowska synagoga.
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dzie rozpoczynał pracę nad
rysunkiem 3D (malowanie pla-
nowane jest na trzy dni). W te
same dni Komenda Woje-
wódzka Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu zaprezentuje
pokaz sprzętu ratowniczo-ga-

śniczego. W czwartki gośćmi
będą przedstawiciele Komen-
dy Wojewódzkiej Policji, którzy
także przygotują specjalne
atrakcje. 

W piątki zaplanowano po-
kazy ratownictwa medycznego 
z udziałem strażaków. W nie-
dziele o godz. 10.00 startować
będą rajdy rowerowe. 

Na każdy dzień zaplanowa-
no liczne konkursy z nagroda-

mi (konkurs leżakowy – pięć
razy dziennie, poszukiwacze
skarbów – sobota, godz. 16-
-17, układanie na czas prze-
suwnych megapuzzli – dwa

razy dziennie, konkurs wiedzy
WRPO – dwa razy dziennie).
Szczegółowy przebieg atrakcji
można śledzić na: facebo-
ok.com/WRPO.Wielkopolska-
OK.

Dla dziennikarzy i miesz-
kańców regionu zorganizowa-
ne zostaną również dwugo-
dzinne rejsy po Wielkiej Pętli
Wielkopolski. Zaproszenia na
nie będą dystrybuowane przez
redakcje lokalnych mediów.
W trakcie każdego z pięciu Wa-
kacyjnych Rejsów Po Okolicy
jego uczestnicy otrzymają ze-
stawy gadżetów, a przewodnik
opowie o projektach WRPO 
i zapozna słuchaczy z ideą, hi-
storią i perspektywami Wielkiej
Pętli Wielkopolski.

Elementem kampanii są
również konkursy – fotogra-
ficzny oraz dla samorządów.
Pierwszy polegać będzie na
zrobieniu sobie zdjęcia w par-
ku kreacji i zamieszczeniu go
na profilu FB (trzy zostaną na-
grodzone zestawem gadże-
tów), a drugi na wybraniu sa-
morządu, który powinien wy-
grać komplet leżaków (na któ-
rych będzie można odpoczy-
wać w parkach kreacji). Gło-
sować będą mieszkańcy. 

Kampania finansowana jest
przez Unię Europejską w ra-
mach WRPO.

PPiioottrr  TTaallaaggaa

WWRRPPOO  ttoo  sskkrróótt  oodd  ddwwóócchh
nnaazzww  ––  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  RRee--
ggiioonnaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  OOppeerraa--
ccyyjjnneeggoo  oorraazz  WWiieellkkiicchh  RRaajj--
ddóóww  PPoo  OOkkoolliiccyy..  

Nie jest to przypadek. Rajdy
rowerowe są bowiem jedną 
z atrakcji kampanii promocyjno-
-informacyjnej funduszy unij-
nych w Wielkopolsce.

W ramach akcji zorganizo-
wanych zostanie pięć rajdów,
które odbywać się będą w nie-
dziele: 14, 21 i 28 lipca oraz
4 i 11 sierpnia. Miejscem star-
tu rowerzystów będą parki
kreacji. W Poznaniu będą to
tereny Malty (w pobliżu try-
bun), a w Wągrowcu, Gnie-
źnie, Ostrowie Wielkopolskim 
i Wrześni kolarze wyruszać
będą z rynków. Starty zapla-

nowano każdorazowo o godzi-
nie 10.

Pierwszy rajd odbędzie się 14
lipca na trasie Poznań – Dzie-
wicza Góra. Aby wziąć w nim
udział, należy zgłosić się naj-
później dziś (piątek, 12 lipca)
pod nr. tel. 61 66 44 935 
– w godzinach od 9-16. Dla
uczestników wszystkich pięciu
rajdów przewidziano upominki.
Szczegóły na stronie interne-
towej www.radiomerkury.pl.

Na metach zaplanowano licz-
ne atrakcje. Będzie można
zmierzyć ciśnienie, sprawdzić
swój wzrok, zmierzyć poziom
glukozy we krwi, a także wziąć
udział w konkursach. Całość
uświetni zespół bluesowy. Dla
uczestników rajdu przewidziano
ciepły posiłek.                      PPIITT

Wielkie rajdy 
po okolicy

14 lipca rajd rozpoczyna się nad Maltą o godzinie 10. Trasa
prowadzi do Dziewiczej Góry. Uczestnicy będą mieli do
przejechania 29,2 km.
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10 lipca rozpoczęła się kampania informacyjno-promocyj-
na Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskie-
go. Jej celem jest poinformowanie mieszkańców regionu 
o efektach wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013. Swym zasięgiem
kampania obejmie znaczną część województwa – od Czarn-
kowa, przez Wągrowiec, Gniezno, Wrześnię, Ślesin, po
Ostrów Wielkopolski i Ostrzeszów.
Wzorem ubiegłorocznej akcji (na zdjęciu – towarzyszące jej
wówczas meble unijne, przekazane samorządowi Piły) będzie
okazja na uzyskanie podstawowych informacji o funduszach
europejskich oraz o zrealizowanych przedsięwzięciach 
w Wielkopolsce, które uzyskały wsparcie z WRPO. Kampa-
nia będzie składać się z trzech elementów: parków kreacji,
Wielkich Rajdów Po Okolicy oraz Wakacyjnych Rejsów Po
Okolicy.
Zakończenie kampanii planowane jest na 13 sierpnia. O jej
szczegółach można dowiedzieć się, zaglądając na profil fa-
cebook.com/WRPO.WielkopolskaOK. Patronat medialny nad
akcją sprawują „Gazeta Wyborcza” i „Radio Merkury”.   PPIITT FO
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Rozpoczęła się kampania promująca dotacje unijne „Wielkopolska OK!”

Każdego dnia na odwiedzających 
czekać będzie mnóstwo atrakcji
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SSttrroonnaa  iinntteerrnneettoowwaa  wwiieellkkoo--
ppoollsskkiieeggoo  ssoołłeeccttwwaa  MMiikkoołłaajjee--
wwiiccee  zzaajjęęłłaa  ttrrzzeecciiee  mmiieejjssccee  
ww  ooggóóllnnooppoollsskkiimm  kkoonnkkuurrssiiee
„„SSOOŁŁEECCTTWW@@  ww  ssiieeccii””..

Drugie miejsce przypadło so-
łectwu Wojcieszyce z woje-
wództwa lubuskiego, a miejsce
pierwsze – sołectwu Chwasz-
czyno z województwa pomor-
skiego. Konkurs zorganizowało
Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów we współpracy z Minister-
stwem Administracji i Cyfryzacji,
samorządami województw oraz
szerokim gronem innych part-
nerów.  

Podsumowanie przedsię-
wzięcia i wręczenie nagród 
– aparatów fotograficznych oraz
laptopów i tabletów z opłaco-
nym rocznym dostępem do in-
ternetu – odbyło się  7 czerw-
ca w Senacie RP.  

Na ponad 40.000 sołectw 
w Polsce tylko ok. 800 pro-
wadzi swoje strony interneto-
we. Z tych ośmiuset do kon-
kursu zgłoszono 230, przy
czym z województwa wielko-
polskiego nadesłano łącznie
29 zgłoszeń. 

Celem konkursu było prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cy-

frowemu, które grozi szcze-
gólnie obszarom wiejskim.
Sam dostęp do internetu jest
rozwiązaniem niewystarczają-
cym, musi za nim pójść edu-
kacja i wskazanie korzyści,
jakie niosą nowe technolo-
gie. Takim właśnie działaniem
był konkurs „SOŁECTW@ 
w sieci”, który poprzez pro-
mocję dobrych praktyk za-
chęcał liderów społeczności
wiejskich do aktywizacji w cy-
berprzestrzeni. 

Promowanie aktywności spo-
łecznej w internecie to zresztą
idea całego konkursu. Mogły

wziąć w nim udział osoby, któ-
re są autorami wiejskich domen
internetowych, czyli stron so-
łectw lub wsi.

Sukces Ernesta Kowalskiego,
administratora strony http://
www.mikolajewice.bnx.pl/news.
php, pokazuje, że niepotrzebne
jest wykształcenie  informa-
tyczne, ukończenie  specjalnych
kursów czy superszybki inter-
net. Liczą się chęci, poświęco-
ny czas i smykałka do dzienni-
karskiej pracy. Reszta jest kwe-
stią doświadczenia oraz pod-
patrywania i uczenia się od in-
nych. 

Sołecki portal z wyróżnieniem „Pogodej se z nami”  
16 czerwca w drawskim amfi-
teatrze odbyło się II Spotkanie
Gwarowe pod nazwą „Pogodej
se z nami”.  Występy kapeli po-
dwórkowej „Zza Winkla” z No-
wego Tomyśla oraz monologi
Sylwii Prętkiej-Galas, laureat-
ki poznańskiego konkursu gwa-
rowego, rozbawiały licznie zgro-
madzoną publiczność. 

Największe brawa zebrali
uczniowie szkoły podstawowej
w  Chełście oraz  gimnazjum
w Drawsku, którzy w pięknej
miejscowej gwarze przedsta-
wili scenki obyczajowe. Wyda-
rzenie współorganizował De-
partament Programów Roz-

woju Obszarów  Wiejskich ze
środków PROW 2007-2013 
w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich.

Książka o funduszu
Ukazała się publikacja „Fun-
dusz sołecki w Wielkopolsce 
– skorzystajmy z tej szansy”.
Jest ona efektem współpracy
samorządu województwa wiel-
kopolskiego z Krajowym Sto-
warzyszeniem Sołtysów. Książ-
ka została wydana w ramach
realizacji planu działania Se-
kretariatu Regionalnego Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich.
Publikacja dostępna jest na
stronie wielkopolskie.ksow.pl.

PROW – ekspres 

Projekt „Agroturystyka 
– współpraca w sieci”
został zapoczątkowany

jesienią 2012 r. Jego ideą
przewodnią jest współpraca, a
celem m.in. zachęcenie wła-
ścicieli pojedynczych gospo-
darstw agroturystycznych do
tworzenia i rozwoju lokalnych
sieci współpracy.

Podsumowaniem działań re-
alizowanych przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego były trzy konkursy.

Celem pierwszego z nich
„Moje Agro-gospodarstwo,
Moja Unia” było wyróżnienie
najciekawszych zmian doko-
nanych w wielkopolskich go-
spodarstwach agroturystycz-
nych dzięki środkom unijnym.
Komisja oceniająca nomino-
wała 6 projektów. Zwyciężyło
gospodarstwo agroturystyczne
„Ranczo w Dolinie”, Dąbrówka
Kościelna, Kiszkowo. Drugie
miejsce zajęło gospodarstwo
agroturystyczne „Wojciechów-
ka”, Pakosław, natomiast trze-
cią pozycję – gospodarstwo
agroturystyczne „Willa OLA”,
Giewartów, Ostrowite. Wyróż-
nienie otrzymało gospodarstwo
agroturystyczne Anny i Romu-
alda Cemel z Łobżenicy.

Drugi konkurs „Agroturysty-
ka – współpraca w sieci. Mamy
Plan” wyróżnił najciekawsze
plany na budowę i rozwój sieci
agroturystycznych oraz współ-
pracy pomiędzy gospodar-

Agroturystyka – współpraca w sieci
21 czerwca nad Jeziorem Strzeszyńskim odbyła się Gala Agroturystyczna, podczas której poznaliśmy
laureatów pierwszej edycji konkursów dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych i mediów. 

stwami agroturystycznymi. No-
minowano 4 projekty. Rywali-
zację wygrał „Plan rajdów kon-
nych z wykorzystaniem poten-
cjału grupy gospodarstw agro-
turystycznych i walorów tury-
stycznych powiatu chodzie-
skiego i powiatów ościennych”.
Współpracę nawiązało 7 go-
spodarstw, koordynatorem ini-
cjatywy jest Lidia Woźniczka 
z Szamocina.

Drugie miejsce zdobył „Plan
utworzenia i działania lokalnej
sieci agroturystycznej Doliną
Prosny ze stacji Bukownica do
Końca Świata”. Współpracę
nawiązało 9 gospodarstw agro-
turystycznych, a koordynatorem

inicjatywy jest Zofia Idczak z Ra-
cławic. 

Trzecie miejsce zajął „Plan
budowy sieciowego produktu
turystyki wiejskiej Karczma Ka-
liska – Na Skraju Imperium – hi-
storyczna podróż w Krainie
Nocy i Dni”. Współpracę na-
wiązały 3 gospodarstwa agro-
turystyczne, koordynatorem ini-
cjatywy jest Janusz Nowak z Ce-
kowa.

Wyróżnienie za „Plan utwo-
rzenia i działania sieci agrotu-
rystycznej właścicieli obiek-
tów noclegowych położonych
wokół Jeziora Powidzkiego”
(współpraca 3 gospodarstw)
otrzymał koordynator inicja-

tywy – Lesław Rogalski z Gie-
wartowa.

Ponadto komisja oceniająca
przyznała wyróżnienie dla Ireny
Wojciechowskiej z Międzycho-
du za całokształt działań 
i aktywność w obszarze rozwo-
ju i promocji wielkopolskiej agro-
turystyki. Irena Wojciechowska
jest także koordynatorem „Pla-
nu utworzenia Szlaku Zbójec-
kiego Puszczy Noteckiej” (współ-
praca 7 gospodarstw).

Ostatni z konkursów skiero-
wany był do wielkopolskich
dziennikarzy radiowych, pra-
sowych, telewizyjnych i serwi-
sów internetowych, a jego ce-
lem – wyróżnienie najciekaw-

szych materiałów dotyczących
rozwoju i promocji wielkopol-
skiej agroturystyki oraz współ-
pracy pomiędzy gospodar-
stwami agroturystycznymi i two-
rzenia przez nie sieci współ-
pracy.

Komisja oceniająca nomi-
nowała 2 materiały i przyznała
pierwsze miejsce Krzysztofowi
Sadowskiemu za reportaż
„AGRO-SIEĆ”, a drugie miejsce
Wojciechowi Chmielewskiemu
(obaj z poznańskiego Radia
Merkury) za reportaż „Wakacje
w agroturystyce”. Wyróżniono
także Tomasza Wojciechow-
skiego z TV PROART z Ostrowa
Wielkopolskiego. 

Nagrody wręczyli marszałek
Marek Woźniak i członek za-
rządu województwa – Tomasz
Bugajski.

Gala Agroturystyczna stano-
wiła podsumowanie realizacji
pierwszego etapu komplekso-
wego programu rozwoju i pro-
mocji agroturystyki i turystyki
wiejskiej w Wielkopolsce.

Wydarzeniem towarzyszą-
cym gali były Targi Agrotury-
styczne, podczas których swo-
ją ofertę prezentowały wielko-
polskie gospodarstwa agrotu-
rystyczne. 

Była to również okazja do wy-
miany doświadczeń i prezen-
tacji dobrych praktyk. 

Laureaci konkursów stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
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Laureaci konkursu dla grup gospodarstw agroturystycznych.

PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stronę redaguje: Bartosz Zielonacki – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, tel. 61 626 60 00, fax 61 626 60 04, e-mail: dow.sekretariat@umww.pl, www.prow.umww.pl
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IInnssttaallaaccjjaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  pptt..  „„RRzzee--
kkaa””  ww  oośśrrooddkkuu  eedduukkaaccyyjjnnyymm
„„CCeennttrruumm  ZZaarrzząąddzzaanniiaa  ŁŁęęggaa--
mmii””  ww  CCzzeesszzeewwiiee  jjeesstt  nnoowwaattoorr--
sskkiimm  ppoommyyssłłeemm  nnaa  pprroowwaaddzzee--
nniiee  aakkttyywwnneejj  eedduukkaaccjjii..  

Projekt jest  przestrzennym
modelem koryta rzeki zbudo-
wanym z materiałów natural-
nych (ziemia, kamienie, drew-
no). Model ten, zlokalizowany 
w obejściu ośrodka edukacyj-
nego, zajmuje obszar o po-
wierzchni ok. 300 m2. Edukacja
prowadzona w ramach projek-
tu jest połączona z zabawą po-
legającą na konieczności wy-
konywania czynności identycz-
nych lub podobnych do tych, ja-
kie są dziełem wody rzecznej lub
mieszkańców rzeki. 

Konstrukcja instalacji i ko-
lejnych zadań umożliwia uczest-
nictwo w zabawie – edukacji
również dzieciom niewidomym

Dotknąć wody

i poruszającym się na wóz-
kach. Zabawie towarzyszą  wra-
żenia akustyczne (plusk, szum,
kapanie) i bodźce dotykowe.
Dzieci (w wieku od 7 do 12 lat)
mogą poruszać się korytem
modelu rzeki ubrane w pele-
rynki i botki, brodząc w kilku-
centymetrowej warstwie wody. 

Innymi elementami edukacji
są: napełnienie wiader wodą 
z różnych źródeł (deszcz, źródło,
studzienka); wylanie wody do
rynny uruchamiającej nurt rze-
ki; zbudowanie tamy bobrowej
z dużych klocków – puzzli; wy-
wołanie powodzi w odcinku

drzew rosnących w uroczysku
„Czeszewski Las”. W skład pa-
kietu wchodzi poszerzony – na-
ukowy opis (poza komenta-
rzem do prezentacji) istotnych
i ciekawych zjawisk z życia pre-
zentowanych zwierząt.

Ośrodek edukacyjny w Cze-
szewie położony jest w cen-
tralnej części Żerkowsko-Cze-
szewskiego Parku Krajobrazo-
wego, zachodniej części ob-
szaru chronionego Natura
2000 „Dolina Środkowej War-
ty” oraz w bezpośrednim są-
siedztwie rezerwatu „Cze-
szewski Las”.                  KKMM

bezleśnym rzeki; nieudana pró-
bia wywołania powodzi w od-
cinku leśnym rzeki; nakarmie-
nie drzew nadrzecznych – dmu-
chane modele rosnące po pod-
laniu; utworzenie wyspy i pod-
mycie brzegu; wejście w beto-
nowe – uregulowane i zanie-
czyszczone koryto odcinka in-
dustrialnego; oczyszczenie rzeki
ze śmieci i skażeń; powrót do rze-
ki marzeń i wreszcie wpłynięcie
do morza; odwrócenie pelerynek
na drugą stronę (z rysunkami
chmurek, kropli deszczu, rosy) 
i powrót do źródeł rzeki. 

Drugim elementem projektu
jest pakiet edukacyjny „Dziu-
plaki” – prezentacja multime-
dialna pokazująca życie ptaków
i nietoperzy w dziuplach starych
drzew. Prezentacja powstała
na bazie nagrań wykonanych
mikrokamerami instalowany-
mi w dziuplach pomnikowych

Instalacja „Rzeka” umożliwia aktywną edukację.
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Najmłodsi chętnie podglądają życie ptaków.

Bez dokładnej informacji 
i edukacji nie ma świa-
domości potrzeb inwe-

stycyjnych i konieczności zmian
systemowych – na przykład 
w gospodarce odpadami, tak
głośno ostatnio komentowanej.

Informacja o stanie środo-
wiska i edukacja ekologiczna to
obszary aktywności mające na
celu zarówno uwrażliwiać na za-
chowanie dziedzictwa środowi-
skowego, wyjaśniać koniecz-
ności ochrony poszczególnych
komponentów środowiska, jak
i wskazywać zagrożenia – tak,
by przeciwdziałać postępującej
degradacji.

Mamy w Wielkopolsce – i to
nasza silna strona – dużą róż-
norodność środowiska przy-
rodniczego i znaczące bogac-
two zasobów przyrodniczych.
Liczne formy ochrony obszaro-
wej i gatunkowej występujące
w regionie oraz stosunkowo
zwarty system terenów leśnych.
To czynniki zachęcające do
prowadzenia edukacji ekolo-
gicznej pod kątem potrzeby
ich ochrony.

Edukować trzeba również
pod kątem konieczności zapo-
biegania rosnącym zagroże-
niom środowiska. Niekorzystny
bilans wodny regionu, niewła-
ściwa jakość powietrza, niewy-
starczający poziom realizacji
Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych 
i Krajowego Planu Gospodarki
Odpadami, niewystarczający
poziom działań w zakresie
oszczędności energii – to czyn-
niki wskazujące na potrzebę
prowadzenia wielu inwestycji.
Zasadność ich prowadzenia
ma tłumaczyć właśnie eduka-
cja ekologiczna: po co czyści-
my wodę i powietrze, dlaczego
oszczędzać energię, jak ważne
i dla kogo są systemy gospo-
darki odpadami?

Innymi zagrożeniami, wska-
zanymi przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-

Edukacja ekologiczna
Działania w zakresie poprawy stanu środowiska są prowadzone 
na wielu płaszczyznach – koncepcyjnej, planistycznej,
inwestycyjnej i informacyjno-edukacyjnej. 

Poznańskie Dni Recyklingu to jeden z największych projektów edukacyjnych w gospodarce
odpadami w regionie.
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spodarki Wodnej w analizie
SWOT w Strategii Działania na
lata 2013-2016 z perspektywą
do roku 2020, są m.in.: obni-
żenie zasobów wodnych Wiel-
kopolski wpływające na różno-
rodność biologiczną i ograni-
czające szanse rozwojowe wo-
jewództwa, drenaż zlewni, osu-
szanie i zanik biocenoz wilgot-
nych, chaos w planowaniu prze-
strzennym mający wpływ na
degradację obszarów przyrod-
niczo cennych czy fragmenta-
cja przestrzeni przyrodniczej.

Wyjaśnienie wszystkich za-
leżności, wskazanie złych przy-
kładów i wyjaśnianie, po co po-
dejmowane są działania w tych
obszarach – to również zadanie
edukacji ekologicznej.

Zwiększająca się świado-
mość ekologiczna samorzą-
dów, przedsiębiorców i miesz-
kańców województwa powodu-
je większą staranność w dzia-
łaniach na rzecz ochrony śro-
dowiska i niesie nadzieję, że
skala wymienionych zagrożeń
będzie systematycznie się
zmniejszać. 

Dla podkreślenia znaczącej
roli edukacji ekologicznej Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu ujął je w jednym 
z priorytetów swego działania 

– wskazuje edukację jako czyn-
nik zwracający uwagę na ko-
nieczność ochrony zasobów
przyrodniczych, w wymiarze sie-
dliskowym, ochrony poszcze-
gólnych gatunków, ich roli dla
zachowania różnorodności bio-
logicznej, ale również prak-
tyczne sposoby prowadzania
działań minimalizujących od-
działywanie działalności czło-
wieka na środowisko. 

Wsparciu finansowemu WFO-
ŚiGW w najbliższych latach
będą podlegały zajęcia na ob-
szarach chronionych i warsztaty
terenowe wskazujące konkret-
ne zagrożenia dla środowiska.
Fundusz planuje nadal finan-
sować kampanie medialne,
programy promujące bioróż-
norodność. WFOŚiGW w więk-
szym stopniu chce zachęcić
do wykorzystywania lokalnych
zasobów przyrodniczych na po-
trzeby szkoleń i edukacji pro-
wadzonej na wszystkich szcze-
blach nauczania. Zwracamy
uwagę na zasadność prowa-
dzenia edukacji ekologicznej
w ramach zajęć szkolnych, jak
również w ramach edukacji po-
zaszkolnej. Sojusznikami w pro-
wadzeniu takiej edukacji są
organizacje pozarządowe ma-
jące kadry i prowadzące dzia-
łania edukacyjne w terenie.

Jednym z większych projek-
tów edukacji ekologicznej ma
być, zaproponowana przez
WFOŚiGW, Wielkopolska Sieć
Edukacji Ekologicznej (o szcze-
gółach poinformujemy pod ko-
niec roku). 

Wyraźna jest tendencja, że
istniejące ośrodki, instytucje 
i organizacje prowadzące za-
dania z zakresu edukacji eko-
logicznej wielokrotnie zamyka-
ją swoją ofertę w swoim ob-
szarze działania (niekiedy o ska-
li lokalnej). Zamierzeniem Fun-
duszu jest zainicjowanie współ-
pracy pomiędzy nimi na pozio-
mie województwa.

W ramach swojej aktywności
WFOŚiGW chce zaproponować
stworzenie Przeglądu Edukacji
Ekologicznej zawierającego
podstawowe dane i informacje
o wszystkich ośrodkach, in-
stytucjach, organizacjach, śro-
dowiskach, placówkach zaj-
mujących się edukacją ekolo-
giczną i określenie (branżowe
i terytorialne) obszarów współ-
pracy dla tych podmiotów. Po-
przez Wielkopolską Sieć Edu-
kacji Ekologicznej Fundusz
chce zainicjować wymianę do-
świadczeń i ofert w zakresie
edukacji ekologicznej. Plano-
wane są warsztaty dla eduka-
torów w zakresie ochrony śro-
dowiska.

WFOŚiGW chce również za-
inicjować stworzenie woje-
wódzkiej strategii edukacji
ekologicznej zawierającej prio-
rytety rozwoju regionalnego 
i ochrony środowiska (a także
materiały pomocne do kształ-
cenia w szkołach i poza nimi).
Edukacja ekologiczna musi
bowiem odpowiadać na kon-
kretne potrzeby. Tylko tak pro-
wadzona edukacja spełni swo-
je zadanie: będzie elementem
wzbogacania wiedzy o rodzi-
mym środowisku i stanie się
czynnikiem ograniczającym
jego zagrożenia.

KKrrzzyysszzttooff  MMąącczzkkoowwsskkii

� Projekt: Infrastruktura i wyposażenie ośrodka edukacyjnego
„Centrum Zarządzania Łęgami w Czeszewie”:

� Beneficjent: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
� Wartość ogółem: 466.112,88 zł
� Wydatki kwalifikowalne: 372.979,56 zł
� Dofinansowanie: 261.085,69 zł (70%)
� Okres realizacji: kwiecień 2007 – sierpień 2009 r.
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monitorujemy radnych

>> Błażej Spychalski:

Wymienimy się
zegarkiem?

>> Zdanie „radny to brzmi dumnie”… jest prawdziwe, ale
przede wszystkim mobilizujące do ciężkiej pracy.

>> Fakt, że Wielkopolanie nie znają radnych sejmiku…
Mieszkańcy nie znają generalnie radnych, nie tylko sej-
miku, chociaż oczywiście nie wszystkich to dotyczy.

>> Podczas sesji sejmiku najczęściej siedzę obok…
Zbigniewa Czerwińskiego i Marka Sowy i dlatego… wiem
jeszcze więcej o finansach i sytuacji na kolei.

>> Podczas sesji najbardziej lubię słuchać… chyba Woj-
ciecha Jankowiaka. Odpowiada na pytania krótko, rze-
czowo i bez zbędnego ściemniania.

>> Nie wyobrażam sobie samorządu województwa bez…
jego mieszkańców.

>> Gdybym był marszałkiem… Nie jest to moim marze-
niem, ale jak zostanę, to będziemy mogli o tym poroz-
mawiać.

>> Ostatni raz jechałem regionalną koleją… Jeżdżę
bardzo często koleją, ostatnio pod koniec zeszłego tygo-
dnia.

>> W szkole wołali na mnie… Nie miałem ksywki, było po
prostu „Błażej”.

>> Jako dziecko marzyłem o… pięknym sportowym sa-
mochodzie.

>> W przeszłości myślałem, że zostanę… Zawsze wie-
działem, że zostanę politykiem i cóż, jak widać, udało się.:)

>> Ostatnio najbardziej rozbawiło mnie… „wymienimy się
zegarkiem?”.

>> Do szewskiej pasji doprowadza mnie… kłamanie, a naj-
bardziej nie trawię kłamstw wypowiadanych prosto 
w oczy; nie lubię też gadulstwa.

>> Dla poprawy nastroju… spędzam czas z żoną i córeczką.

>> Błażej Spychalski
>> ur. 16 lutego 1985 r., Włocławek
>> polityk
>> wybrany z listy PiS, w okręgu nr 4
>> 9885 głosów
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Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 9 sierpnia.

Wielkopolska Organizacja Tu-
rystyczna zaprosiła dzienni-
karzy na konferencję praso-
wą, by zaprezentować nowy
film promujący nasz region.
Nakręcono go w ramach kam-
panii „Wielkopolska. Wielka
historia. Wielka przygoda”. 
Z dziennikarzami spotkał się
też ambasador akcji, medali-
sta olimpijski Szymon Ziół-
kowski. Szef WOT i marszał-
kowskiego Departamentu
Sportu i Turystyki Tomasz
Wiktor opowiadał, jak to w ra-

usłyszane

mach kampanii zorganizo-
wano wizytę studyjną dla
dziennikarzy, której atrakcją
była podróż drezyną.

– Ciężko tam pracowałem
na tej drezynie – wtrącił Sz.
Ziółkowski.

– To się nazywa „dymać” 
– pospieszył z wyjaśnieniem
T. Wiktor.

– No, nie chciałem używać
tego słowa… – wytłumaczył
się sportowiec.

– A ja już się przełamałem
– wyznał dyrektor.Od lewej – Tomasz Wiktor i Szymon Ziółkowski.
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News, który usłyszeliśmy podczas majowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współ-
pracy Międzynarodowej, brzmi tak sensacyjnie, że nie mogliśmy nie podzielić się nim z czytelnikami. Omawiając ja-
kąś standardową informację dla radnych, dyrektor Departamentu Transportu UMWW Jerzy Kriger zakomunikował, że
w myśl nowych uregulowań prawnych „marszałek obojętnie czym – rowerem, koniem, traktorem czy pociągiem – ale
będzie musiał zapewnić mieszkańcom regionu transport”. Zwlekaliśmy nieco z upublicznieniem tej sensacji, bo tro-
chę czasu zajęło nam zgromadzenie odpowiedniego materiału ilustrującego fakt, że marszałek Marek Woźniak na każ-
dą z wymienionych przez dyrektora opcji już się przygotował…
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