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Sto lat (dla) lotniska Na dwóch torach Rolnicze know-how
– Jeżeli oszczędni poznaniacy z takim roz-
machem rozbudowują lotnisko, to znaczy że
mają realne podstawy do optymizmu zwią-
zanego z dynamicznym rozwojem miasta
i regionu – zauważył prezydent Bronisław
Komorowski, który 1 października uczest-
niczył w uroczystości na poznańskiej Ławicy.
Okazja do świętowania była podwójna.
Z jednej strony – sto lat funkcjonowania lot-
niska w tym miejscu. Z drugiej zaś – ofi-
cjalne zakończenie ostatniego etapu prze-
budowy Portu Lotniczego. Terminal pasa-
żerski i płyta lotniska uzyskały ostateczny
kształt, a przeprowadzone inwestycje po-
zwolą obsłużyć nawet 3,5 miliona pasażerów
rocznie. >> strona 3 FO
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Znaczącą część swojego budżetu samorząd wo-
jewództwa wydaje corocznie na dopłaty do re-
gionalnych przewozów kolejowych. Nic dziw-
nego zatem, że sporo czasu podczas wrze-
śniowych prac sejmiku poświęcono dyskusji
nad informacją o kondycji spółek, których wo-
jewództwo jest udziałowcem: Przewozów Re-
gionalnych i Kolei Wielkopolskich.

Przy okazji jasno zaznaczono, że planowa-
ne obniżenie opłat za dostęp przewoźników do
infrastruktury kolejowej nie przełoży się na
ewentualne obniżki cen biletów. Korzystanie
z torów pochłania bowiem aż jedną trzecią wy-
datków kolejowych spółek, a i tak wysokie sa-
morządowe dotacje nie pozwalają choćby na
zbilansowanie ich finansów. >> strona 4

W teorii i praktyce funkcjonowanie wielko-
polskiego rolnictwa oraz instytucji zajmu-
jących się jego organizacją, promocją
i wspieraniem poznali podczas kilkunasto-
dniowego pobytu w naszym regionie goście
z Armenii.

Wszystko odbywało się w ramach projektu
„Grupy producenckie i skuteczne doradztwo
rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak”,
realizowanego przez samorząd wojewódz-
twa. Przedsięwzięcie to uzyskało (jako pierw-
sza tego typu inicjatywa polsko-armeńska pod-
jęta przez jednostkę samorządu terytorial-
nego) dotację Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, w ramach konkursu „Polska Pomoc
Rozwojowa 2013”. >> strona 7

Smakowity
sukces
Wielkopolska zdobyła główną
nagrodę ministra rolnictwa
za promocję podczas odby-
wających się w Poznaniu tar-
gów „Smaki Regionów”. Przy-
gotowaną przez wszystkie
województwa ekspozycję od-
wiedziło ponad 25 tysięcy
osób. >> strona 2

Centrum wesprze
bezrobotnych

Szkolenia i warsztaty dla szu-
kających pracy, nauka pro-
stych zawodów (np. gotowania,
szycia) i wsparcie dla spó-
łdzielni socjalnych – to oferta
otwartego we wrześniu Wiel-
kopolskiego Centrum Ekono-
mii Solidarnej. >> strona 3

Co zrobić?
Do końca obecnej kadencji
pozostał rok. Na jakich prio-
rytetach powinien się skupić
w tym czasie w swoich pra-
cach samorząd wojewódz-
twa? Zapytaliśmy o to szefów
sejmikowych klubów rad-
nych. >> strona 5

Nowi dyrektorzy

Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny w Koninie i Rejonowa Sta-
cja Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu mają nowych
szefów. >> strona 7

Inna strona
samorządu
Kto się czai w krzakach pod
urzędem, kto ma mleko pod no-
sem, a kto się relaksuje przy
akordeonowych obertasach?
Odpowiedzi – oczywiście na
ostatniej stronie. >> strona 16

Tegoroczną edycję, orga-
nizowanych tradycyjnie
w Wielkopolsce przez

samorząd województwa,
Światowych Dni Innowacji
rozpoczęło forum „Globalna
firma – przekraczanie bizne-
sowego Rubikonu”. Jego
uczestnicy zastanawiali się
między innymi nad nowocze-
snym ujęciem patriotyzmu
gospodarczego.

Marszałek Marek Woźniak
jako przykład skutecznych
działań naszego regionu w tej
sferze podał organizowane
przez UMWW misje gospo-

darcze. Dzięki tej inicjaty-
wie samorządu województwa
wielkopolscy przedsiębiorcy
zyskują szansę wejścia na
rynki, których samodzielne
zdobycie byłoby dla nich trud-
ne. Należałoby tu przytoczyć
również wsparcie udzielane
przedstawicielom sektorów
kreatywnych z regionu.
W ramach ŚDI można było
oglądać wystawę najciekaw-
szych opakowań przygotowa-
nych przez wielkopolskich
projektantów. Wcześniej ta
sama ekspozycja – przygoto-
wana dzięki Urzędowi Mar-

szałkowskiemu – wzbudziła
zainteresowanie zwiedzają-
cych podczas prestiżowych
targów designu w Mediolanie.

W trakcie towarzyszących
Światowym Dniom Innowacji
konferencji i warsztatów
zwracano natomiast uwagę
na rolę edukacji – zarówno
w szkole, jak i podczas stu-
diów – w rozwijaniu przed-
siębiorczości wśród młodego
pokolenia.

Niezwykle ciekawie było
podczas III Forum Wielko-
polskiej Sieci Szerokopasmo-
wej, poświęconego tym ra-

zem głównie wykorzystaniu
możliwości, jakie stwarza
szybki internet przez pla-
cówki medyczne. Wizja leka-
rza stającego przy łóżku pa-
cjenta z tabletem, który za-
stępuje wiele papierowych
dokumentów, wydaje się roz-
wiązaniem z dalekiej przy-
szłości. Tymczasem być może
już niedługo będzie to rze-
czywistość szpitali podległych
samorządowi województwa…

ŚDI były też okazją do pod-
kreślenia wysokiej pozycji,
jaką Wielkopolska zajmuje
we wdrażaniu nowoczesnych

rozwiązań inżynierii finan-
sowej, wspomagających roz-
wój małych i średnich przed-
siębiorstw, a także rewitali-
zację zaniedbanych obsza-
rów miejskich. Z tej dyskusji
płynął i taki wniosek, że
warto ryzykować i stawiać
na nowatorskie rozwiąza-
nia. Bo, jak zauważył prof.
Dariusz Rosati: – Z wszyst-
kimi innowacjami jest tak, że
są to przedsięwzięcia obar-
czone dużym ryzykiem, ale
jak już się udadzą, zazwyczaj
przynoszą wysoki zwrot ka-
pitału. >> strony 8-9

Być gospodarczym patriotą
Od 23 do 27 września odbywały się w Wielkopolsce VII Światowe Dni Innowacji.

Innowacyjne rozwiązania szybko znajdują praktyczne zastosowanie… Towarzyszące zorganizowanej w ramach ŚDI wystawie opakowań, zaprojektowane
dla przestrzeni miejskiej, modułowe meble chętnie były wykorzystywane choćby przez pasażerów oczekujących na poznańskim placu Adama Mickie-
wicza na transport.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Innowacje
na co dzień

Odniosłem wrażenie, że tegoroczna odsłona Światowych
Dni Innowacji w Wielkopolsce nieco różniła się od
poprzednich edycji. Było jakby nieco mniej rozmachu,
ale też było skupienie się na kilku szczegółowych
obszarach. Mniej znalazłem tam ogólnych dyskusji
o ideach, więcej zaś – konkretów.
To wydaje się o tyle korzystne, że pozwala nam wszystkim
uświadomić sobie, iż innowacje, nowatorskie rozwiązania
i produkty są nam bliskie. Że to nie chodzi o stworzenie
czegoś, czym będziemy się chwalić na takich czy innych
targach (choć przy okazji, jeśli coś na to zasługuje – czemu
nie?), ale o towar czy usługę, które każdemu z nas mogą
służyć na co dzień, ułatwiając czy uprzyjemniając życie.
W tym roku można było się przekonać na przykład,
że abstrakcyjne „innowacyjne instrumenty finansowe”
oznaczają choćby rozwój działalności warsztatów
samochodowych w Wielkopolsce (bo ta branża najchętniej
pożycza pieniądze na inwestycje w ramach inicjatywy
JEREMIE). Albo – że „budowa wielkopolskiej sieci
szerokopasmowej” może w bardzo praktyczny sposób
przełożyć się na skok naszych szpitali w XXI wiek. �

27 września w Poczdamie
odbyło się posiedzenie
Okrągłego Stołu Komuni-
kacyjnego w ramach pol-
sko-niemieckiej inicjaty-
wy „Partnerstwo Odry”.

Spotkanie poświęcone było
sprawom transgranicznej, pa-
sażerskiej komunikacji kole-
jowej. Rozmowy dotyczyły
m.in. zakupu pociągów na po-
trzeby komunikacji przez gra-
nicę polsko-niemiecką, obec-
nego stanu i przyszłości tych
tras oraz ustalenia sposobu
funkcjonowania Okrągłego
Stołu Komunikacyjnego po
wygaśnięciu dofinansowania
UE w listopadzie 2014 roku.

W obradach wzięli udział
gospodarze z Berlina i Bran-
denburgii, przedstawiciele
niemieckiego Urzędu Budow-
nictwa i Planowania Prze-
strzennego oraz Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RFN.

Stronę polską reprezentowa-
li goście z województw: dol-
nośląskiego, lubuskiego, wiel-
kopolskiego i zachodniopo-
morskiego oraz Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.

Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak wskazał na od-
rębną pozycję i rolę naszego
regionu w polsko-niemieckiej
dyskusji na temat zbiorowego
transgranicznego transportu
publicznego. Zwrócił też uwa-
gę na konkurencyjną wobec
kolei ofertę transportu auto-
busowego, a także zapropo-
nował, by umożliwić pasaże-
rom wspólny zakup biletu ko-
lejowego i biletu na komuni-
kację miejską w Berlinie.

Podczas spotkania rozma-
wiano także na temat stanu
modernizacji linii kolejowych
w strefie transgranicznej po
obu stronach granicy polsko-
-niemieckiej. RAK

Odra przy stole

27 września obchodzono 74. roczni-
cę powstania Polskiego Państwa
Podziemnego. Władze regionu z mar-
szałkiem Markiem Woźniakiem,
kombatanci, parlamentarzyści, har-
cerze i uczniowie z wielkopolskich
szkół złożyli kwiaty przy pomniku
Polskiego Państwa Podziemnego
(na zdjęciu). Następnie w Domu Żoł-
nierza odznaczono osoby zasłużone
w walce o niepodległość Polski pod-
czas II wojny światowej i po jej za-
kończeniu. Z kolei w niedzielę 29
września w kościele pw. Najświęt-
szego Zbawiciela przy ul. Fredry od-
prawiono mszę w intencji poległych
żołnierzy Armii Krajowej. RAKFO
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Oddali hołd bohaterom Państwa Podziemnego

Wielkopolscy samorzą-
dowcy uczestniczyli we
wrześniowych posiedze-
niach komisji Komitetu
Regionów w Brukseli.

„Pakiet dotyczący inteli-
gentnych granic”, ułatwienia
wizowe dla studentów, pra-
cowników naukowych, staży-
stów i wolontariuszy spoza
UE, obywatelstwo unijne
i wynikające z niego prawa
– to tematy, które poruszali
członkowie komisji CIVEX.
W posiedzeniu, które odbyło

się 24 września, uczestniczył
przewodniczący sejmiku Lech
Dymarski.

Natomiast marszałek Ma-
rek Woźniak 25 września
przewodniczył posiedzeniu ko-
misji COTER, która odniosła
się m.in. do rozwiązań za-
proponowanych przez Komisję
Europejską w kwestii unijnej
polityki wobec portów i linii
lotniczych. Rozmawiano rów-
nież o aktualnym stanie prac
dotyczących polityki spójności
w latach 2014-2020. ABO

O lotniskach i granicach

Przedstawiciele naszego re-
gionu uczestniczyli w wie-
lu wydarzeniach w ramach
tegorocznej edycji Euro-
pejskiego Tygodnia Regio-
nów i Miast.

Jedenasta już odsłona Open
Days odbywała się w Brukse-
li w dniach 7-10 października.
Europejscy samorządowcy
skupili się na roku 2020, któ-
ry jest cezurą zarówno unijnej
strategii rozwoju, jak i końcem
nowego okresu finansowego
UE.

Wydarzenie zostało poprze-
dzone brukselskim posiedze-
niem Związku Województw
RP, w którym uczestniczyli
marszałek Marek Woźniak,
wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak, przewodniczący sej-
miku Lech Dymarski i radna
Tatiana Sokołowska. W pra-

cach odbywającej się równole-
gle sesji plenarnej Komitetu
Regionów brał udział prze-
wodniczący polskiej delegacji
do tego zgromadzenia – Marek
Woźniak. Z kolei Wojciech Jan-
kowiak reprezentował Wiel-
kopolskę podczas spotkań or-
ganizowanych przez sieć PUR-
PLE.

Przedstawiciele regionu byli
również aktywni w trakcie
licznych warsztatów przygo-
towanych w ramach Open
Days (współorganizatorem jed-
nego z nich było wielkopolskie
biuro w Brukseli); wśród pre-
legentów znaleźli się m.in. re-
prezentanci Urzędu Marszał-
kowskiego, Uniwersytetu Eko-
nomicznego i firmy Solaris.

Szerszą relację z tegorocz-
nych Open Days zamieścimy
w kolejnym numerze. ABO

Wielkopolanie na Open Days

Tym razem przewodnim tematem rozmów europejskich sa-
morządowców w Brukseli była perspektywa roku 2020.
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Rekordowa liczba ponad
25 tysięcy osób odwie-
dziła odbywającą się

w dniach 21-24 września
w Poznaniu tegoroczną edycję
targów „Smaki Regionów”.
Ekspozycję promującą polską,
regionalną, tradycyjną oraz
certyfikowaną żywność, po
raz pierwszy współtworzyły
wszystkie polskie wojewódz-
twa. Organizatorami imprezy
byli: Międzynarodowe Targi
Poznańskie i Związek Woje-
wództw Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Zwiedzający mieli niepo-
wtarzalną okazję degustacji
i nabycia wytwarzanych tra-
dycyjnymi metodami chlebów,
wędlin, serów, napojów i wie-
lu innych produktów. Nie za-
brakło atrakcji dla dzieci, któ-
re najchętniej korzystały
z minipiekarni, gdzie mogły
własnoręcznie uformować buł-
ki, chałki i plecionki, a po ich
wypieczeniu – zabrać do
domu.

Podczas inauguracji impre-
zy reprezentujący Związek
Województw marszałek Marek
Woźniak wręczył najlepszym
wystawcom medale targów
„Smaki Regionów”. Z kolei

W królestwie smaku
Wielkopolska została nagrodzona za promocję regionalnej
żywności podczas poznańskich targów.

członek zarządu województwa
Krzysztof Grabowski odebrał
z rąk ministra rolnictwa Sta-
nisława Kalemby nagrodę dla
Wielkopolski za najlepszą pro-
mocję podczas targów. W uro-

czystości otwarcia uczestni-
czył też wicemarszałek Mate-
usz Klemenski.

Urząd Marszałkowski był
organizatorem imponującego
wielkopolskiego stoiska pod-

czas targów. Zaprezentowało
się na nim 27 producentów
tradycyjnej regionalnej żyw-
ności – członków Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Wielko-
polska. ABO

Wielkopolskie stoisko na targach cieszyło się sporym zainteresowaniem zwiedzających,
a nasz region został nagrodzony za najlepszą promocję podczas tej imprezy.
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Mongolia to w ostatnim
czasie jeden z krajów o naj-
wyższej dynamice PKB.
Czy na tym rozwojowym
rynku zagoszczą wielko-
polskie firmy?

Pomóc w tym miała – druga
już – misja gospodarcza do
tego kraju, zorganizowana
przez samorząd województwa
w ramach współfinansowane-
go ze środków unijnych pro-
gramu promocji wielkopolskiej
gospodarki. Przedstawiciele
kilku wielkopolskich firm (mię-
dzy innymi „Cegielskiego”
i podmiotów z branży spo-
żywczej) w towarzystwie mar-
szałka Marka Woźniaka gościli
w Mongolii w dniach 8-13
września.

Przedsiębiorcy uczestniczy-
li w polsko-mongolskim semi-
narium zorganizowanym przez
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Wy-

dział Promocji Handlu i In-
westycji Ambasady RP w Pe-
kinie oraz Polsko-Mongolską
Izbę Gospodarczą. Odbyli też
bezpośrednie spotkania z po-
tencjalnymi kontrahentami.

Z kolei stworzeniu odpo-
wiedniego klimatu politycz-
nego dla wielkopolskich in-
westycji na tamtejszym rynku
służył szereg spotkań z przed-
stawicielami krajowej i lokal-
nej administracji, m.in. z mi-
nistrami odpowiadającymi za
przemysł, budownictwo, rol-
nictwo, rynek pracy i opiekę
społeczną, a także z merem
Ułan Bator. W trakcie tych
rozmów marszałek zadekla-
rował gotowość Wielkopolski
do podzielenia się swoim do-
świadczeniem w zakresie bu-
dowy społeczeństwa obywa-
telskiego, rozwiązywania pro-
blemów społecznych oraz
transformacji gospodarki. ABO

Na podbój Mongolii

Szkolenia i warsztaty dla
długotrwale bezrobotnych,
nauka prostych zawodów
(np. gotowania, szycia) czy
wsparcie dla powstających
spółdzielni socjalnych – to
oferta otwartego we wrze-
śniu na poznańskich Za-
wadach Wielkopolskiego
Centrum Ekonomii Soli-
darnej.

Zbudowano dwa dwukon-
dygnacyjne budynki, w któ-
rych zaprojektowano m.in.
sale wykładowe, świetlicę, sto-
łówkę, hotelik i galerię. Pod
okiem ekspertów prowadzone
będą tam zajęcia edukacyjne
i szkolenia dla osób długo-
trwale bezrobotnych, które
po zdobyciu nowych umiejęt-
ności będą mogły wrócić na ry-
nek pracy. Z obiektów sko-
rzystają również przedstawi-
ciele organizacji pozarządo-

wych, prowadzących warsz-
taty i konferencje z teorii eko-
nomii społecznej. Pozwolą one
wykształcić kadry i wolonta-
riuszy w dziedzinie integracji
i przedsiębiorczości społecznej.

– Trzeba postawić na pracę
od podstaw, zwrócić się w stro-

nę zwykłego człowieka – ape-
lował szef Barki Tomasz Sa-
dowski. Marszałek Marek
Woźniak dodał, że nie ma
przyjemniejszych chwil niż
te, kiedy materializowane są
pomysły i idee, które mają słu-
żyć ludziom. O potrzebie po-

magania drugiemu człowie-
kowi mówili również prezy-
dent Poznania Ryszard Gro-
belny i gość honorowy inau-
guracji – małżonka prezy-
denta RP Anna Komorow-
ska.

Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Solidarnej im. Cy-
ryla Ratajskiego powstało
dzięki porozumieniu prezy-
denta Poznania, marszałka
województwa wielkopolskie-
go, Fundacji Barka oraz In-
stytutu Społeczeństwa Oby-
watelskiego Pro Publico
Bono, a część kosztów sfi-
nansowano z dotacji Funda-
cji Velux oraz pieniędzy unij-
nych. Łączna wartość inwe-
stycji sięga niemal 5,5 mln zł,
z tego 60 proc. stanowi dota-
cja z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego. RAK

Centrum pomoże znaleźć pracę

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ma pomagać
długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.
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Ze szkół i placówek szkol-
no-wychowawczych w Wiel-
kopolsce zwolniono 667
nauczycieli i pracowni-
ków niepedagogicznych,
a w przypadku 1618 osób
– ograniczono wymiar
etatu.

Do danych zebranych przez
Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego w regionie należałoby
dodać sporą grupę pedago-
gów, którym nie przedłużono
czasowej umowy o pracę, np.
w samym subregionie koniń-
skim takich nauczycieli jest
około 80. Problemem rosną-
cego bezrobocia w tej grupie
zawodowej zajęli się na wrze-
śniowym posiedzeniu człon-
kowie Wojewódzkiej Rady Za-
trudnienia.

Przypomnijmy, że w sierp-
niu minister edukacji naro-
dowej Krystyna Szumilas
poinformowała o przezna-
czeniu 100 mln zł na pomoc
nauczycielom w znalezieniu
nowej pracy.

Etaty mają powstać mię-
dzy innymi w żłobkach,
przedszkolach i świetlicach,
bo rząd założył, że od 2015
roku opieką przedszkolną
objęte będą wszystkie dzie-
ci, które ukończyły 3. rok ży-
cia.

Wojewódzka Rada Zatrud-
nienia zapoznała się rów-
nież z informacją na temat
wdrażania regionalnej części
programu Kapitał Ludzki,
a także pozytywnie zaopi-
niowała utworzenie w Ze-
spole Szkół Przyrodniczo-
-Biznesowych w Tarcach (po-
wiat jarociński) nowych kie-
runków kształcenia w zawo-
dach opiekunki dziecięcej
i opiekuna osoby starszej.
Klasy zostaną otwarte we
wrześniu 2014 r. RAK

Problemy
nauczycieli

Przedstawiciele władz re-
gionalnych i krajowych
z Armenii, Francji, Szwecji
i Argentyny gościli we
wrześniu w Wielkopolsce.

17 września marszałek Ma-
rek Woźniak spotkał się z za-
stępcą gubernatora prowincji
Szarak w Armenii Haruty-
unem Arshakyanem i towa-
rzyszącą mu delegacją. Go-
ście z Armenii uczestniczyli
w realizowanym przez samo-
rząd województwa projekcie
z zakresu rolnictwa (więcej
o tym piszemy na stronie 7).

Kolejne spotkania miały
związek z obchodami 20-lecia
współpracy samorządów z Wiel-
kopolski i Bretanii, która jest
oficjalnym regionem partner-
skim naszego województwa.
Przebywająca w Wielkopolsce
w dniach 16-18 września de-
legacja z Francji uczestniczy-
ła w rozmowach m.in. o rol-
nictwie, edukacji i kulturze
z marszałkiem Markiem Woź-
niakiem oraz z członkami za-
rządu województwa Krzyszto-
fem Grabowskim i Tomaszem
Bugajskim.

Z kolei 23 września mar-
szałek spotkał się z Magdale-
ną Andersson, gubernator
hrabstwa Västerbotten. Z tym
szwedzkim regionem Wielko-
polskę wiąże od 2003 roku
porozumienie o współpracy.
Szwedzi przyjechali do Pozna-
nia, by uczestniczyć w Świa-
towych Dniach Innowacji.

W jednej z konferencji w ra-
mach ŚDI wzięła też udział
Patricia Beatriz Salas, mini-
ster pełnomocna, charge d'af-
faires ad interim, kierownik
ambasady Republiki Argen-
tyny w Polsce. 24 września
spotkał się z nią wicemarsza-
łek Wojciech Jankowiak. Roz-
mawiano m.in. o możliwości
podjęcia współpracy na pozio-
mie regionalnym. ABO

Odwiedzili nas

Sto lat funkcjonowania
lotniska (początkowo
– jako niemieckiej woj-

skowej stacji lotniczej) oraz za-
kończenie ostatniego etapu
jego rozbudowy, pozwalającej
na zwiększenie przepustowo-
ści do ponad 3 mln pasażerów
rocznie – było okazją do zor-
ganizowania 1 października
uroczystości, której głównym
gościem był prezydent Broni-
sław Komorowski.

– Jeżeli oszczędni pozna-
niacy z takim rozmachem roz-
budowują lotnisko, to znaczy
że mają realne podstawy do
optymizmu związanego z dy-
namicznym rozwojem miasta
i regionu – zauważył prezy-
dent. I żartował: – Słysza-
łem, że Ławica ma bezpo-
średnie połączenie z Wyspami
Kanaryjskimi. Życzę zatem, by
wkrótce były też loty na wyspy
karaibskie!

Z życzeniami pospieszyli
również przedstawiciele wła-
ścicieli spółki Port Lotniczy
Poznań-Ławica, wśród któ-
rych są samorządy wojewódz-
twa i miasta.

– Lotnisko to wizytówka
regionu, miejsce, które decy-
duje o pierwszym wrażeniu
przybywających do nas gości –
przypomniał marszałek Ma-
rek Woźniak. – Zakończył się
etap rozbudowy portu, teraz
czas na wykorzystanie jego po-
tencjału. Choć jako właścicie-
le nie planujemy, jak niektó-
rzy, „kupować” nowych połą-
czeń, liczymy, że ich liczba
będzie się zwiększała wraz ze
wzrostem zamożności miesz-
kańców Wielkopolski.

Polecimy na Karaiby?
Lotnisko Ławica świętowało zakończenie rozbudowy w stulecie
swojego istnienia.

Z kolei prezydent Poznania
Ryszard Grobelny, nawiązując
do ewentualnej konkurencji ze
strony budowanego (z opóź-
nieniami) wielkiego lotniska
Berlin-Brandenburg, dowcip-
nie zauważył: – Przebudowa
Ławicy rozpoczęła się, gdy
nowe lotnisko w Berlinie już
miało być otwierane, a za-
kończyła… zanim zostało
otwarte!

Inwestycje na Ławicy, do-
tyczące zarówno części lotni-
czej, jak i terminalu pasa-
żerskiego, były prowadzone
od 2011 roku. Pierwsza część
została zakończona przed
Euro 2012. Obecny, ostatni
etap przyniósł oddanie do
użytkowania przebudowanej
strefy odlotów i nowego salo-
nu VIP. ABO

Symboliczną wstęgę przecinali m.in. prezydent Bronisław
Komorowski i marszałek Marek Woźniak.

Okazały urodzinowy tort w kształcie logo lotniska pokroili prezydent Ryszard Grobelny, dy-
rektor P.P. Porty Lotnicze Michał Marzec, wicemarszałek Wojciech Jankowiak, marszałek
Marek Woźniak, prezes Ławicy Mariusz Wiatrowski.
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Marek Sowa (PiS), nawiązując do Europejskie-
go Tygodnia Zrównoważonego Transportu, poru-
szył kwestię korzystania przez członków zarządu
województwa z komunikacji publicznej.

Jan Mosiński (PiS) interpelował w sprawie tak
zwanego obszaru funkcjonalnego (takie byty mają
szanse na dodatkowe wsparcie UE) w aglomera-
cji kalisko-ostrowskiej. Radny pytał o metodologię
jego tworzenia i nieuwzględnienie w nim kilku oko-
licznych gmin.

Marcin Porzucek (PiS) pytał o negocjacje zmie-
rzające do utrzymania bezpośredniego połączenia
kolejowego na linii pomiędzy Piłą a Bydgoszczą. Rad-
ny poruszył też kwestię zakupu biletów lotniczych
dla urzędu poprzez wyłonioną w przetargu firmę.

Kazimierz Pałasz (SLD), sugerując zbyt niski po-
ziom zarobków w Muzeum Okręgowym w Koninie,
wystąpił o dane dotyczące płac w innych tego typu
placówkach. Mówił również o pomyśle przejęcia
przez konińskie muzeum terenu byłej gorzelni
w Gosławicach.

Mariusz Wiśniewski (SLD) pytał o: losy do-
tkniętego pożarem, a należącego do kościańskie-
go szpitala obiektu w Wonieściu; roszczenia byłych
właścicieli wobec nieruchomości Ośrodka Integracji
Europejskiej w Rokosowie; plany inwestycji doty-

czącej Południowego Kanału Obry; postulat stworzenia specjalnej
osi dla lokalnych grup działania w ramach WRPO 2014-2020;
harmonogram działań przed przyjęciem WRPO 2014-2020.

Zbigniew Ajchler (niezależny) sugerował, by
w projektowanym budżecie na 2014 rok znacząco,
do 100 milionów złotych, zwiększyć wydatki zapla-
nowane na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

Karol Kujawa (SLD) powrócił do swojej inter-
pelacji dotyczącej problemów z przejazdem przez
drogę krajową nr 92 mieszkańców miejscowości
Wilczna, wnosząc o rozważenie wsparcia finanso-
wego w tej sprawie.

Waldemar Witkowski (SLD), nawiązując do
zbliżającej się 95. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, pytał o termin projekcji filmu
„Hiszpanka” oraz sugerował poświęcenie większej
uwagi Towarzystwu Pamięci Powstania Wielko-
polskiego.

Błażej Spychalski (PiS) poruszył kwestię loka-
lizacji filii biblioteki pedagogicznej w Kole, a tak-
że problemów z zakończeniem (dofinansowanej
z pieniędzy WRPO) rozbudowy szpitala powiato-
wego we Wrześni.

Seweryn Kaczmarek (SLD) apelował, by po-
prawić stopień realizacji programu małej retencji
w regionie. Poparł też wystąpienie radnego Ajchlera
w sprawie zwiększenia wydatków na bieżące
utrzymanie dróg.

Zbigniew Czerwiński (PiS) pytał o powody li-
kwidacji połączeń kolejowych na trasie Gniezno-
-Jarocin i o rentowność tej linii przed jej zawie-
szeniem. Mówił też o zwiększeniu wydatków na re-
tencję z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. ABO

Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy, które radni
poruszali 30 września, podczas XXXVII
sesji sejmiku, w złożonych zapytaniach
i interpelacjach.

Z kim na świecie chcemy
rozwijać kontakty?

Odpowiadają na to „Prio-
rytety współpracy zagranicz-
nej Województwa Wielkopol-
skiego” przyjęte przez sejmik
na wrześniowej sesji.

Dokument wymienia m.in.
regiony z Niemiec (Berlin,
Brandenburgia, Dolna Sak-
sonia, Hesja), a także z Fran-
cji, Holandii, Włoch i Szwe-
cji. Województwo nie zanie-
dbuje też krajów Partner-
stwa Wschodniego oraz Rosji
i chce być aktywne w nawią-
zywaniu kontaktów z tzw.
gospodarkami wschodzącymi
(np. Brazylia).

Wstępnie treść dokumentu
sejmik zaakceptował kilka
miesięcy temu. Teraz, po uzy-
skaniu zgody polskiego MSZ,
priorytety zostały ostatecz-
nie uchwalone, zastępując te
sprzed 14 lat. ABO

Plan współpracy

Sejmik zgodził się prze-
kazać nieodpłatnie gmi-
nie Ślesin ośrodek szkole-
niowy w Wąsoszach.

Kilka miesięcy temu za-
rząd województwa postanowił
zrestrukturyzować działal-
ność należącego do koniń-
skiego Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli ośrodka
szkoleniowego w Wąsoszach.
W efekcie, w obawie przed
ewentualną likwidacją pla-
cówki i utratą etatów, rozpo-
częły się protesty pracowni-
ków, wspieranych przez część
miejscowych polityków. W lip-
cu do Wąsoszy pojechał czło-
nek zarządu województwa To-
masz Bugajski, który przed-
stawił protestującym pra-
cownikom cztery propozycje,
w tym przekazanie ośrodka
lokalnym samorządom.

Zgodę na darowiznę nieru-
chomości stanowiącej wła-
sność województwa musi wy-
razić sejmik. Początkowo rad-
ni z Komisji Gospodarki
wstrzymali się z zaopiniowa-
niem projektu przekazania
budynku, chcąc go obejrzeć
i rozważyć inne możliwości
zagospodarowania. 30 wrze-
śnia ośrodek w Wąsoszach
kończył jednak dotychczaso-
wą działalność, dlatego radni
dwóch komisji – Budżetowej
i Gospodarki – w trosce o pra-
cowników, jeszcze w dniu se-
sji sejmiku spotkali się na do-
datkowym posiedzeniu.

– Placówka od lat jest
w kiepskiej sytuacji finanso-
wej, bo proponowana oferta
kilkudniowych szkoleń nie
odpowiadała nauczycielom.
W latach 2012-2013 dopłaca-

my do działalności ośrodka po
niemal 300 tys. zł rocznie
– tłumaczył radnym Piotr
Waśko, zastępca dyrektora
marszałkowskiego Departa-
mentu Edukacji i Nauki.

Tomasz Bugajski przypo-
mniał, że placówka jest znisz-
czona i wymaga remontu za
ponad 500 tys. zł. Ewentual-
ną sprzedaż majątku utrud-
niał z kolei podział geodezyj-
ny i współkorzystanie z nie-
których pomieszczeń (ko-
tłownia, stołówka) przez są-
siadującą z ośrodkiem szkołę
podstawową. Dlatego radni
z obu komisji, a później całe-
go sejmiku, przystali na pro-
pozycję gminy Ślesin, która
po przejęciu placówki ma ją
wykorzystywać na cele tury-
styczno-rekreacyjne oraz edu-
kacyjne. RAK

Wąsosze dla Ślesina

Samorząd województwa
wydaje rocznie ponad
120 mln zł na dopłaty do

połączeń kolejowych. Jedna
trzecia kosztów tych przewo-
zów to opłaty za dostęp do to-
rów. Od grudnia korzystanie
z infrastruktury kolejowej
w kraju ma być tańsze, bo Pol-
skę zmusił do tego wyrok Eu-
ropejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości, który stwierdził,
że stawki są zbyt wysokie. Pa-
sażerowie nie odczują jednak
różnicy w cenie biletów. Ode-
tchną nieco przewoźnicy i sa-
morząd regionu, dopłacający
do nierentownych połączeń.

– Spółka Przewozy Regio-
nalne generuje straty, a naj-
większe zadłużenie ma wobec
Polskich Linii Kolejowych. To
pokazuje problem i błąd usta-
wowy, ponieważ restruktury-
zując kolej, uznano, że firmy
korzystające z infrastruktury
kolejowej mają w całości po-
krywać koszty jej funkcjono-
wania – mówił podczas wrze-
śniowej sesji Zbigniew Czer-
wiński (PiS).

Zdaniem radnego nasi
przewoźnicy staną się ofiarą
kolejnych modernizacji linii
kolejowych. Po remoncie PLK
podniesie opłaty za dostęp
do torów. – Trzeba się tym za-
jąć, np. podczas obrad Kon-
wentu Marszałków, bo to pa-
raliżuje rozwój przewoźników
kolejowych – apelował Czer-
wiński.

Z przedstawionych rad-
nym informacji jasno wyni-
ka, że dużo gorsza jest sytu-
acja finansowa Przewozów
Regionalnych, jednak i dru-

Region na dwóch torach
Podczas wrześniowej sesji sejmiku radni dyskutowali m.in.
o spółkach kolejowych, w których udziały ma samorząd województwa.

ga spółka – Koleje Wielko-
polskie – nie jest wolna od
problemów.

Mariusz Wiśniewski (SLD)
przypomniał, że Koleje Wiel-
kopolskie odnotowały w 2011
i 2012 r. straty. – Kiedy spół-
ka zmniejszy stratę lub wyj-
dzie na zero? – dopytywał
radny, zaznaczając, że nikt nie
oczekuje od niej zysków, sko-
ro świadczy usługi publiczne.

– Utworzenie spółki było do-
brym rozwiązaniem, ale ona
nigdy nie zacznie generować
dochodów. W pierwszym okre-
sie trzeba było zainwestować
w kasy fiskalne, mundury
dla konduktorów, ale im wię-
cej będzie połączeń, tym kosz-
ty będą niższe, co widać po
pierwszych miesiącach 2013 r.
– stwierdził dyrektor Depar-
tamentu Transportu UMWW
Jerzy Kriger.

Zdaniem dyrektora, Wiel-
kopolska dobrze sobie radzi
na rynku kolejowym: kupuje
tabor, rewitalizuje linie, a Ko-
leje Wielkopolskie dzięki „el-
fom” i coraz lepszej ofercie,
rozwijają się. – Od grudnia po-
ciągi pojadą z prędkością 130
km/h, a przyspieszone – 160
km/h. To już wysoki, zachod-
ni standard – zapewniał Kri-
ger.

Zbigniew Ajchler (niezależ-
ny) pytał, jak dużą stratę
spółek możemy zaakceptować
i zgłaszał potrzebę corocznego
pilnowania ich bilansów.
– Nie ma zgody na straty
– stwierdził Jerzy Kriger, mó-
wiąc o specjalnym raporcie fir-
my zewnętrznej, która prze-
świetliła finanse kolejowych
spółek.

Marszałek Marek Woźniak
dodał, że postulat o pilnowa-

niu finansów spółek jest słusz-
ny. – Musimy dopłacić za
2012 rok spółkom kolejowym
dodatkowe 14 mln zł do prze-
wozów regionalnych. To wynik
relacji między rosnącymi kosz-
tami a wpływami z biletów
i wykonywaną pracą przewo-
zową – podkreślił marszałek.

Marek Woźniak mówił też
o staraniach samorządu, żeby
przewozy były efektywne, choć
mieszkańcy protestują prze-
ciwko likwidacji czy ograni-
czeniu połączeń. – Oczekuje
się od nas, żebyśmy utrzy-
mywali maksymalną liczbę
połączeń, niezależnie od przy-
chodów. A każde przywrócenie
likwidowanych pociągów to
kolejne 0,5 lub 1 mln zł do-
płaty z budżetu, bo przewoź-
nik nie zarobi na biletach na
nieefektywnej linii – zakoń-
czył marszałek. RAK

Dzięki „elfom” Koleje Wielkopolskie mogą oferować wysoki standard usług.
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Radni przyjęli informację
o finansach województwa
w pierwszej połowie roku.

Podczas wrześniowych ob-
rad komisji oraz sesji sejmiku
radni zapoznali się z infor-
macją dotyczącą wykonania
budżetu województwa za
pierwsze półrocze 2013 roku,
a także ze sprawozdaniem
na temat kształtowania się
wieloletniej prognozy finan-
sowej regionu.

Z danych przedstawionych
przez Departament Finan-
sów UMWW wynika, że do-
chody budżetu w tym okresie
przekroczyły 533 mln zł, tj.
43,9 proc. zakładanego planu.
Wydatki z kolei wykonano
w 30,4 proc., co oznacza kwo-
tę 481 mln zł. Największe
wydatki w pierwszym półro-
czu odnotowano w dziale
transport, tj. ponad 47 proc.
Największą część dochodów
budżetu województwa stano-

wią tradycyjnie wpływy z po-
datków.

Radnym przypomniano
również o planowanych przez
administrację rządową cię-
ciach wydatków na zadania
melioracyjne. Wielkopolska
ma otrzymać o ponad 13 mln
zł mniej pieniędzy niż zakła-
dano, co wiąże się m.in.
z ograniczeniem budowy
zbiorników pełniących funk-
cje przeciwpowodziowe.

Sejmik przegłosował po-
nadto zmiany w budżecie wo-
jewództwa, np. zmniejszenie
o ponad 34 mln zł wydatków
na budowę siedziby samo-
rządu (zostaną wydane
w 2014 r.) czy zwiększenie
o 10 mln zł wydatków na
opracowanie dokumentów
i wykup gruntów pod budowę
dróg wojewódzkich.

Te korekty nie wpłynęły
na wysokość deficytu regio-
nalnego budżetu. RAK

Podsumowali półrocze
Sejmik przyjął kilka u-
chwał, które pozwolą prze-
kazać pomoc finansową
wielkopolskim gminom.

188 tys. zł trafi – poprzez
gminy – do sołectw na zakup
sprzętu i wyposażenia służą-
cego poprawie jakości życia
na wsi. Dofinansowanie (od
kilkuset do 5 tys. złotych) uzy-
skało 58 najlepszych projektów
z konkursu „Odnowa wsi szan-
są dla aktywnych sołectw”.

Radni usankcjonowali też
przekazanie nagród (po 15
tys. zł) zwycięzcom konkursu
„Wielkopolska otwarta dla nie-
pełnosprawnych”. Czarnków
przeznaczy te pieniądze na
modernizację wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego,
a Kostrzyn – na zakup sprzętu
do rehabilitacji narządu ruchu.

100 tys. zł województwo prze-
każe natomiast gminie Rydzy-
na na budowę drogi dojazdowej
do gruntów rolnych. ABO

Województwo
daje gminom

Kilkudziesięciu uczniów szkół licealnych z południowej i wschodniej Wielkopolski oraz
ich opiekunów wzięło udział we wrześniowej sesji sejmiku. Młodzież uczestniczy w pro-
gramie „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?”. To inicjatywa finansowana
przez samorząd województwa, a realizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych
w Kaliszu oraz kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i konińskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli. Celem jest krzewienie wśród uczniów postaw i wartości demokra-
tycznych, poznanie przez nich mechanizmów funkcjonowania samorządów i ich organów
oraz rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z procedur demokratycznych. ABO

FO
T.

A.
B

O
IŃ

S
KI

Poznajązasadydziałaniademokratycznegopaństwa

Sąd warunkowo umorzył
sprawę oświadczeń mająt-
kowych radnego i byłego
wicemarszałka wojewódz-
twa Leszka Wojtasiaka.

Prokuratura oskarżała
Wojtasiaka o brak wpisów
w oświadczeniach majątko-
wych informacji o posiada-
nych udziałach w spółkach
i nieskładanie rocznych spra-
wozdań finansowych. Cho-
dziło o de facto martwą spół-
kę, która od lat nie prowa-
dziła działalności.

Sąd uznał, że Leszek Woj-
tasiak złamał przepisy, ale
społeczna szkodliwość tego
czynu była nieznaczna. Spra-
wa została więc warunkowo
umorzona na minimalny okres

próby, czyli jednego roku. Na-
tomiast w kwestii sprawozdań
finansowych wyrok jest jeszcze
łagodniejszy: tu sąd uznał zni-
komą szkodliwość społeczną
czynu, umarzając sprawę.

Przypomnijmy, że Leszek
Wojtasiak zrezygnował z funk-
cji wicemarszałka (pozostał
jednak radnym w sejmiku)
w lutym 2013 r., właśnie
w związku ze sprawą posia-
danych udziałów w spółkach.
Stało się tak po tym, jak
Centralne Biuro Antykorup-
cyjne zażądało jego odwołania
w związku z naruszeniem
ustawy o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne. ABO

Oświadczenia umorzone

Przedpremierowy pokaz filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa.
Człowiek z nadziei” odbył się 1 października w poznańskim
Multikinie Malta. Gościem honorowym wydarzenia był
przewodniczący wielkopolskiego sejmiku Lech Dymarski,
który – jako działacz opozycji demokratycznej i członek
władz krajowych pierwszej „Solidarności” – blisko wówczas
współpracował z Lechem Wałęsą i był uczestnikiem czę-
ści zobrazowanych w filmie wydarzeń. Po projekcji Lech Dy-
marski dzielił się z widzami swoimi refleksjami. Na pyta-
nie, czy stworzony przez Wajdę (i mistrzowsko wykreowa-
ny przez grającego tę rolę Roberta Więckiewicza) obraz Wa-
łęsy odpowiada jego rzeczywistemu charakterowi, prze-
wodniczący sejmiku stwierdził: – Tak, Lechu taki jest. ABO
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Czy Lechu jest jak z filmu?Co mamy do zrobienia?
Szefowie sejmikowych klubów o priorytetach w pracach
samorządu województwa w ostatnim roku kadencji.

– Najważniejsze w najbliż-
szych miesiącach jest dopięcie
szczegółów związanych z re-
gionalnym programem ope-
racyjnym na lata 2014-2020.
To istotne dla każdego miesz-
kańca Wielkopolski, by w ko-
lejnych latach udało się wy-
korzystać pomoc unijną dla
województwa tak dobrze, jak
dotąd.

Dla mnie priorytetem jest
ostateczne przekształcenie
poznańskiego OPEN w spół-
kę prawa handlowego. Uwa-
żam, że potem powinno na-
stąpić zewnętrzne zasilenie
kapitałowe, przy zachowaniu
kontroli nad jednostką przez
samorząd. To byłby modelowy
przykład, który przetrze nam
szlaki w nowym podejściu do
finansowania podległych jed-
nostek służby zdrowia. Ko-
lejna rzecz z tego zakresu to
sfinalizowanie koncepcji sca-
lania publicznych jednostek
ratownictwa medycznego wo-
kół pogotowia ratunkowego
w Koninie.

Ważne będzie też rozsze-
rzanie działalności Kolei Wiel-
kopolskich, by nieco dyna-
miczniej przejmowały rynek
przewozów regionalnych
w województwie.

– Trzeba skonstruować na
2014 rok taki budżet, który
uwzględni potrzeby Wielko-
polan, a nie tylko urzędników.
Chodzi o zmianę dotychcza-
sowego podejścia, gdy samo-
rząd stawia swoją siedzibę,
a nie rozpoczyna budowy szpi-
tala matki i dziecka, rozbu-
dowując jedynie spółki, które
miały ten cel zrealizować.

Pilnym zadaniem jest ła-
godzenie skutków bezrobo-
cia wynikających z restruk-
turyzacji przemysłu ciężkiego
(prywatyzacja kopalń) w sub-
regionie konińskim. Tutaj po-
trzebna jest współpraca wo-
jewódzkiego i powiatowych
urzędów pracy.

Należy się skupić – po-
przez zapewnienie odpowied-
niego finansowania – na re-
montach dróg wojewódzkich,
bo inaczej koszty odtwarzania
ich stanu w kolejnych latach
będą o wiele wyższe.

Najbliższe miesiące wyma-
gać też będą skupienia uwa-
gi na sprawach kolei. Samo-
rząd województwa powinien
dążyć do uporządkowania sy-
tuacji w przewozach, tak aby
dojazd mieszkańców do stoli-
cy regionu i kraju był jak naj-
dogodniejszy.

– Nie ma wątpliwości, że na
pierwszy plan wśród priory-
tetowych zadań samorządu
województwa na najbliższy
czas wysuwają się wspólne
konsultacje nad Wielkopol-
skim Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym na lata
2014-2020. Nasz klub z pew-
nością będzie zabiegał o to,
żeby ten nowy program stwa-
rzał szanse dla równomier-
nego rozwoju całej Wielko-
polski.

Będzie nam również zale-
żało na działaniach na rzecz
wprowadzenia wielofundu-
szowości w finansowaniu Lo-
kalnych Grup Działania
w nowej perspektywie finan-
sowej UE. Chodzi o to, by
funkcjonujące w ramach ini-
cjatywy LEADER grupy mo-
gły uzyskiwać wsparcie nie
tylko z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, ale też
z innego unijnego źródła.

Do ważnych do zrealizo-
wania w najbliższym roku
zadań zaliczyłbym także do-
kończenie modernizacji Cen-
trum Edukacyjno-Wystawo-
wego w Marszewie, prowa-
dzonego przez Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego.

– Przede wszystkim trzeba
starać się ustabilizować sy-
tuację finansów wojewódz-
twa, czyli jeszcze raz przejrzeć
wszystkie wydatki – tak by na
początku kolejnej kadencji,
rozpoczynającej się w 2014
roku, nie zablokować regio-
nowi możliwości inwestycyj-
nych.

Druga sprawa to przyspie-
szenie prac nad przejmowa-
niem kolejnych linii przez Ko-
leje Wielkopolskie, ponieważ
tegoroczne wyniki spółki Prze-
wozy Regionalne pokazują,
że ona trzyma się wyłącznie
na ogólnym zaufaniu do
struktur państwa, bo z przy-
czyn biznesowych powinna
już zostać zlikwidowana.

Kolejna kwestia związana
jest z ochroną zdrowia. Od-
powiednio do zmian w kon-
traktowaniu usług ratownic-
twa medycznego należy prze-
prowadzić proces konsolidacji
stacji pogotowia ratunkowego
zarządzanych przez woje-
wództwo. Obojętnie, czy to
będzie pogotowie poznańskie
czy konińskie, ważne, żeby po-
wstał jeden silny podmiot
świadczący usługi na możliwie
dużym obszarze naszego re-
gionu. ABO
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Jedną z podstawowych
wolności związanych
z Unią Europejską i jej
jednolitym rynkiem jest
swoboda prowadzenia
działalności gospodarczej.

Każdy z nas, jako obywa-
tel UE, ma prawo otworzyć
firmę w dowolnym państwie
członkowskim, a także roz-
szerzyć swoją działalność,
otwierając oddział istnieją-
cego już przedsiębiorstwa
w kolejnym kraju unijnym.
Również prowadząc działal-
ność w Polsce, możemy sprze-
dawać towary oraz świadczyć
usługi w całej Europie na ta-
kich samych warunkach jak
firmy z danego kraju.

Właściciele firm mogą tak-
że ubiegać się o pożyczkę
w bankach znajdujących się
w innych państwach człon-
kowskich. Wybrany przez
nas bank może odrzucić nasz
wniosek o kredyt z powodów
formalnych czy niskiej zdol-
ności kredytowej. Nie może-
my jednak spotkać się z od-
mową udzieloną na podsta-
wie obywatelstwa wniosko-
dawcy czy dlatego, że przed-
siębiorstwo ma siedzibę w in-

nym kraju. Europejski Bank
Inwestycyjny oferuje kredy-
ty dla MŚP na preferencyj-
nych warunkach.

Unijni przedsiębiorcy
mogą też liczyć na wspar-
cie ze strony UE przy roz-
szerzaniu działalności na
zagranicę. Enterprise Eu-
rope Network pomaga fir-
mom wykorzystywać moż-
liwości związane z rynkiem
obejmującym całą Unię po-
przez sieć prawie 600 lo-
kalnych instytucji otocze-
nia biznesu.

Przyszli i początkujący
przedsiębiorcy mają również
możliwość zdobycia do-
świadczenia w zakresie za-
rządzania firmą w innym
kraju dzięki programowi
„Erasmus dla młodych
przedsiębiorców”.
2013 to Europejski Rok Oby-
wateli, poświęcony tematyce
praw obywatelskich przysłu-
gujących osobom pochodzą-
cym z 28 państw członkow-
skich UE. Biuro Informacyjne
Województwa Wielkopolskiego
w Brukseli omawia w swoim
cyklu najważniejsze przysłu-
gujące Europejczykom prawa.

Kontynentalny interes

Powstała książka, która
dokumentuje zapomnianą
nieco historię miejsca kaź-
ni wielu Polaków, w tym
mieszkańców także nasze-
go regionu.

– Bezwzględne represje oku-
panta, wysiedlenia z tzw. Kra-
ju Warty sprawiły, że w latach
1940-1945 wśród ofiar obozu
w Konstantynowie Łódzkim,
który według danych IPN był
jednym z najcięższych nie-
mieckich obozów, dużą część
stanowili Wielkopolanie – mó-
wił w 2010 roku, podczas od-

Miejsce, w którym ginęli Wielkopolanie
słonięcia pomnika w Kon-
stantynowie ówczesny czło-
nek zarządu województwa Ar-
kadiusz Błochowiak.

Teraz ukazała się książka
„Wypędzeni. Polskie ofiary nie-
mieckiego obozu w Konstan-
tynowie Łódzkim”. Nie byłoby
z pewnością ani pomnika, ani
tej publikacji, gdyby nie mo-
zolne działania jej autorki Ma-
rianny Gryni – jednej z nie-
wielu już żyjących więźniów
konstantynowskiego obozu.

Książka „Wypędzeni…”
składa się z dwóch części.

Pierwsza z nich dokumentu-
je nazwiska więźniów, którzy
przewinęli się przez obóz
w Konstantynowie. Druga
natomiast to zapis wielolet-
nich starań między innymi
autorki publikacji z jednej
strony o upamiętnienie ofiar,
z drugiej – o przyznanie nie-
licznym żyjącym do dziś oca-
lałym uprawnień komba-
tanckich.

Z pewnością warto zapo-
znać się z historią tego obozu,
który był miejscem kaźni wie-
lu Wielkopolan. ABO

Wielkopolskie szkoły wyż-
sze rozpoczęły nowy rok
akademicki. W Poznaniu
podczas głównej inaugu-
racji obecny był prezydent
Bronisław Komorowski.

1 października w Sali Zie-
mi Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich odbyła się
pierwsza w historii wspólna
uroczystość uświetniająca
rozpoczęcie roku akademic-
kiego wszystkich poznań-
skich publicznych szkół wyż-
szych.

Podczas uroczystości, któ-
rej gościem honorowym był

Bronisław Komorowski, sa-
morząd województwa repre-
zentowali marszałek Marek
Woźniak i wicemarszałek
Wojciech Jankowiak.

Członkowie zarządu woje-
wództwa brali też udział na
przełomie września i paź-
dziernika w szeregu inaugu-
racji roku akademickiego po-
szczególnych uczelni w Wiel-
kopolsce. Podczas jednej
z takich uroczystości mar-
szałek Marek Woźniak ode-
brał „Medal za Zasługi dla
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu”. ABO

Studenci wystartowali
Muzeum Okręgowe w Ko-
ninie zaprasza na wystawę
czasową „Album Koniński.
Skarb z ul. Obrońców We-
sterplatte w Koninie”.

To dobra okazja do pozna-
nia fragmentu konińskiej hi-
storii, zaklętej w niewielkiej
metalowej skrzynce, znale-
zionej podczas prac ziemnych
w styczniu 2012 roku. Zawar-
tość skrzyni trafiła do koniń-
skiego muzeum, gdzie obiekty
oczyszczono i zabezpieczono
przed dalszą dewastacją.

Przedmioty codziennego
użytku, drobiazgi osobiste,

skrawek gazety z września
1939 roku zostały zbadane,
część z nich można było zi-
dentyfikować, a co najważ-
niejsze – udało się trafić na
świadków i uczestników tam-
tych chwil.

Dzięki znalezisku zwiedza-
jący ekspozycję będą mogli
spojrzeć na miasto oczami ów-
czesnych mieszkańców Koni-
na i zobaczyć, co było dla nich
na tyle cenne, że zdecydowa-
li się ukryć skarb.

Wystawa w konińskim mu-
zeum będzie czynna do maja
2014 roku. RAK

Historia w skrzyni

Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szrenia-
wie zorganizowało mię-
dzynarodową konferencję
pn. „Żywe zwierzęta
w działalności muzeów”.

Placówka w Szreniawie sły-
nie z pomysłów, akcji eduka-
cyjnych i wydarzeń, podczas
których prezentowane są
zwierzęta, na przykład poka-
zów prac koni pociągowych
czy bydła roboczego. Dzieci
uwielbiają między innymi
krowy, które można nakarmić
i przy okazji poznać tajniki
dojenia. Dorośli z łezką
w oku wspominają nato-
miast czasy, gdy w gospo-
darstwach rolnych wykorzy-
stywano przede wszystkim
siłę mięśni zwierząt, m.in.
wołów i koni.

W dniach 4-5 października
w Szreniawie trwały dysku-
sje i wymiana doświadczeń
na temat chowu i hodowli
zwierząt w muzeach oraz
parkach narodowych. Oma-
wiano między innymi wa-
runki ich użytkowania, utrzy-
mania i pielęgnacji, a także
wykorzystanie w działaniach
edukacyjnych.

Patronat nad wydarzeniem
objęli minister rolnictwa Sta-
nisław Kalemba i marszałek
województwa wielkopolskiego
Marek Woźniak. RAK

Zwierzę
w muzeum

11 września w Prusimiu
(gmina Kwilcz, powiat mię-
dzychodzki) odbyło się II
Forum Dziedzictwa Kuli-
narnego Wielkopolski.

W programie forum znala-
zły się między innymi spe-
cjalistyczne wykłady na te-
mat jakości żywności, pro-
mocji produktów tradycyj-
nych, regionalnych i lokal-
nych oraz warsztaty kuli-
narne poświęcone potrawom
z ziemniaka.

Podczas specjalnej debaty
i towarzyszących jej spotkań
kuluarowych dyskutowano
także o funkcjonowaniu Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska, która liczy obec-
nie 69 podmiotów.

Organizatorem wydarzenia
był Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego,
a samorząd regionu repre-
zentował członek zarządu wo-
jewództwa Krzysztof Gra-
bowski.

Przypomnijmy, że woje-
wództwo wielkopolskie od
2008 roku jest członkiem eu-
ropejskiej sieci dziedzictwa
kulinarnego, a celem naszej
regionalnej sieci jest wska-
zanie konsumentom, tury-
stom oraz gościom przyjeż-
dżającym do Wielkopolski cie-
kawych miejsc oferujących
żywność regionalną wysokiej
jakości. RAK

Rozmowy
o kuchni

Na plac budowy w Prze-
będowie koło Murowa-
nej Gośliny wjechał już

ciężki sprzęt i rozpoczęły się
prace.

– Każdy kolejny zbiornik
retencyjny, a w tym roku od-
daliśmy do użytku już dwa
– w Rydzynie i Miedzichowie,
jest bardzo ważny dla gospo-
darki wodnej w Wielkopolsce.
Jak bardzo, można to docenić
zwłaszcza w „mokrych” la-
tach – uważa członek zarzą-
du województwa Krzysztof
Grabowski.

– Inwestycja w Przebędowie
jest finansowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
jej koszt wynosi ponad siedem
milionów złotych – mówi Ar-
kadiusz Błochowiak, dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu. – Celem jest
zmagazynowanie wody dla
rolnictwa, poprawa warun-
ków klimatycznych i wod-
nych na przyległych użytkach
rolnych, ochrona przeciwpo-
wodziowa dla Przebędowa
i Murowanej Gośliny.

Pierwsze koncepcje tej bu-
dowy były już w latach osiem-

Będzie nowy zbiornik
Po latach starań ruszyła inwestycja w Przebędowie.

dziesiątych, a dziesięć lat póź-
niej opracowano dokumenta-
cję techniczną. – Niestety,
brak pieniędzy, zmieniające
się przepisy, problemy z ure-
gulowaniem stanu własno-
ściowego gruntów sprawiły,
że termin rozpoczęcia inwe-
stycji się wydłużał – dodaje dr
inż. Michał Sosiński, kierow-
nik Działu Przygotowania Re-

alizacji Inwestycji Meliora-
cyjnych WZMiUW.

Prace rozpoczęły się na po-
czątku września, a ich za-
kończenie zaplanowano na
koniec przyszłego roku. Teraz
jest tam zarośnięty staw, któ-
ry zamieni się w zbiornik
o łącznej powierzchni 14,5
hektara, długości 1,46 kilo-
metra i pojemności 162,4 ty-

siąca metrów sześciennych.
– Liczymy na rozpoczęcie

kolejnych inwestycji – zazna-
cza Krzysztof Grabowski.
– Wciąż czekamy na decyzję
ministra transportu w spra-
wie zbiornika w Jaraczewie
oraz generalnego dyrektora
ochrony środowiska w kwestii
zbiornika Laskownica w Go-
łańczy. AP, ABO

Prace w Przebędowie rozpoczęły się na początku września.
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Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu
zaprasza do udziału w kon-
kursie fotograficznym.

Trzecia edycja konkursu
„Wielkopolska rodzina w obiek-
tywie” realizowana jest pod
hasłem „Moje rodzeństwo
– Lubię to!”. Do 18 paździer-
nika na adres e-mail barba-
ra.wojtaszek@rops.poznan.pl
należy przysłać zgłoszenie
i zdjęcie ukazujące pozytywne
relacje (przyjaźń, porozumienie
i wzajemną pomoc) między ro-
dzeństwem.

Fotografie z życia codzien-
nego, np. przy wykonywaniu
wspólnych czynności, podczas
zabawy, wyjazdów czy nauki,
powinny promować pozytywny
wizerunek rodziny i cechować
się oryginalną formą.

Na zwycięzców czekają na-
grody. Regulamin konkursu
i formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronie www.
rops.poznan.pl. RAK

Rodzina
na zdjęciu

Województwo i powiat po-
rozumiały się w sprawie
wspólnego korzystania
z budynku w Gnieźnie.

Prowadzone przez samo-
rząd województwa Muzeum
Początków Państwa Polskie-
go oraz podległe gnieźnień-
skiemu starostwu I Liceum
Ogólnokształcące korzystają
z tego samego gmachu
w Gnieźnie. Od lat dochodziło
na tym tle do sporów między
obiema instytucjami w kwestii
współużytkowania wspólnych
przestrzeni budynku.

Wygląda na to, że nadszedł
kres nieporozumień. Rozwią-
zaniem ma być nowoczesna
szkolna biblioteka z czytelnią,
dla której wygospodarowane
zostanie nowe miejsce w pa-
tio budynku. Inwestorem
przebudowy będzie powiat,
a pieniądze na ten cel (ponad
milion złotych) przekaże wo-
jewództwo. Porozumienie

w tej sprawie zawarli 20
września marszałek Marek
Woźniak oraz starosta Da-
riusz Pilak i członek zarządu
powiatu Alina Kujawska-
-Matanda.

– Przez dłuższy czas współ-
praca muzeum ze szkołą nie
układała się najlepiej, co było
jedną z przyczyn odwołania
dyrektora naszej placówki
– przypomniał Marek Woź-
niak. – Cieszę się, że teraz

udało nam się wspólnie zna-
leźć satysfakcjonujące dla obu
stron rozwiązanie.

– Biblioteka to kluczowa
kwestia dla funkcjonowania
szkoły. Ta inwestycja pozwo-
li nam otworzyć placówkę
także na potrzeby innych
mieszkańców powiatu – za-
znaczył Dariusz Pilak.

Gnieźnieńska biblioteka
ma być gotowa do września
2014 r. ABO

Biblioteka na zgodę

Wizualizacja nowej biblioteki gnieźnieńskiego liceum według
projektu opracowanego przez Studio DNA.
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Jak znaleźć nowoczesną
formę dla wręczania wy-
różnienia literackiego
o wieloletniej tradycji?

Laureatką Nagrody Ko-
ścielskich za rok 2013 zosta-
ła Krystyna Dąbrowska. Do-
ceniono jej książkę poetycką
„Białe krzesła”, która ukaza-
ła się nakładem Wydawnic-
twa Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Ani-
macji Kultury w Poznaniu
– instytucji prowadzonej
przez samorząd wojewódz-
twa.

Wręczenie nagrody nastąpi
12 października w Miłosła-
wiu, w dawnym majątku ro-
dziny Kościelskich. Wydarze-
niu towarzyszy całotygodnio-
wy cykl spotkań, prelekcji
i warsztatów. Zwieńczeniem
– także 12 października
w Miłosławiu – będzie koncert
Anny Marii Jopek oraz spo-
tkanie autorskie z laureatami
nagrody z lat poprzednich.

Od trzech lat z Fundacją
im. Kościelskich w Genewie
współpracuje samorząd wo-
jewództwa, czego efektem

była organizacja uroczystości
właśnie w Miłosławiu. Teraz
jednak czas na rozmowy
o ewentualnej zmianie formu-
ły wręczania nagrody. Mówili
o tym podczas konferencji pra-
sowej w Poznaniu marszałek
Marek Woźniak, starosta
wrzesiński Dionizy Jaśniewicz
i burmistrz gminy Miłosław
Zbigniew Skikiewicz.

– Widzimy, że nie jest wy-
korzystywany potencjał, tak-
że promocyjny, tej nagrody.
Należałoby ją wręczać w spo-
sób bardziej spektakularny,
patrząc na dobre wzorce dzia-
łań towarzyszących innym
tego typu wyróżnieniom
– tłumaczył marszałek.
– Trzeba zmienić formułę,
która była adekwatna do cza-
sów, gdy laureaci działali
w podziemiu lub na emigracji.

Przypomnijmy, że w prze-
szłości Nagrodą Kościelskich,
przyznawaną od 1962 roku,
honorowani byli m.in. Sła-
womir Mrożek, Zbigniew Her-
bert, Gustaw Herling-Gru-
dziński, Stanisław Barań-
czak. ABO

Ostatnia taka nagroda?

Łukasz Dolata został no-
wym dyrektorem Woje-
wódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Koninie. Za-
stąpił Grzegorza Wronę,
który pokieruje teraz Re-
jonową Stacją Pogotowia
Ratunkowego w Pozna-
niu.

O zmianie na stanowisku
dyrektora konińskiej placów-
ki zdecydował zarząd woje-
wództwa wielkopolskiego.
Wcześniej ogłoszono konkurs,
do którego zgłosiło się sied-
miu pretendentów.

Zdaniem komisji rekruta-
cyjnej, najlepszym kandyda-
tem do objęcia stanowiska
szefa WSZ w Koninie był Łu-
kasz Dolata, który od kwiet-
nia 2012 roku pełnił tam
funkcję zastępcy dyrektora
do spraw administracyjno-
-ekonomicznych. Dzięki temu
dobrze poznał kondycję fi-
nansową konińskiego szpita-

la i mógł zaproponować kon-
kretne rozwiązania zmierza-
jące do poprawy bilansu lecz-
nicy.

Łukasz Dolata zastąpił na
stanowisku Grzegorza Wronę
(szefował konińskiej placów-
ce od marca 2012 roku), któ-
ry wiosną 2013 roku złożył
swoją gotowość do ustąpienia
z funkcji dyrektora.

Zgodnie z decyzją zarządu
województwa, Grzegorz Wro-
na pokieruje teraz Rejonową
Stacją Pogotowia Ratunko-
wego w Poznaniu, a jedno-
cześnie nadal pozostanie
prezesem – należącej do
samorządu województwa
– spółki Szpitale Wielkopol-
ski.

Przypomnijmy, że obie pla-
cówki: poznańskie pogotowie
i koniński szpital – są jed-
nostkami podległymi samo-
rządowi województwa wiel-
kopolskiego. RAK

Nowi dyrektorzy

Łukasz Dolata
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Grzegorz Wrona

W Ostrowie Wielkopol-
skim dzięki dotacji z Unii
Europejskiej powstaje
park technologiczny Del-
phi.

We wrześniu rozpoczęto bu-
dowę nowoczesnej hali oraz
biurowca wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą i kom-
pleksowym zagospodarowa-
niem działki przy ulicy Spi-
chrzowej. W parku technolo-
gicznym Delphi w Ostrowie
Wielkopolskim znajdą się
między innymi laboratorium
badawcze i pomiarowe, pro-
totypownia oraz narzędziow-
nia.

Takie wyposażenie wzmoc-
ni sferę badawczo-rozwojową
w regionie, co przy zaanga-
żowaniu przedsiębiorców, in-
żynierów oraz naukowców
z wielkopolskich uczelni po-
winno pozwolić na wypraco-
wanie nowoczesnych techno-
logii, patentów i produktów,
które mogłyby znaleźć uzna-
nie na rynku.

Zgodnie z decyzją zarządu
województwa, w styczniu pro-
jekt został wpisany na listę
przedsięwzięć kluczowych
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013. Wartość
inwestycji przekracza 30 mi-
lionów złotych, a dofinanso-
wanie z funduszy unijnych
wynosi około 9,6 miliona zło-
tych.

Symboliczną pierwszą ło-
patę pod budowę parku tech-
nologicznego wbili marsza-
łek województwa Marek Woź-
niak, prezydent Ostrowa
Wielkopolskiego Jarosław
Urbaniak, a także władze
firm Delphi Thermal oraz
Delphi Poland. RAK

Budują park
z laboratorium

Spotkania z przedstawi-
cielami administracji
i instytucji działających

w obszarze rolnictwa, liczne
wizyty studyjne w gospodar-
stwach i przedsiębiorstwach,
udział w imprezach o charak-
terze seminaryjnym oraz tar-
gowym – wszystko to wypeł-
niło kilkunastodniową wizytę
w Wielkopolsce gości z ar-
meńskiej prowincji Szirak.
Kilkuosobowa delegacja z Ar-
menii składała się z produ-
centów rolnych oraz przed-
stawicieli regionalnych i lo-
kalnych władz (na czele z Ha-
rutyunem Arshakyanem, za-
stępcą gubernatora prowincji

Szirak ds. rolnictwa i rozwo-
ju obszarów wiejskich) i in-
stytucji wspierających rolnic-
two.

Wszystko to odbywało się
w ramach projektu „Grupy
producenckie i skuteczne do-
radztwo rolnicze szansą dla
rozwoju Prowincji Szirak”, re-
alizowanego przez samorząd
województwa. Przedsięwzię-
cie to uzyskało (jako pierwsza
tego rodzaju inicjatywa polsko-
-armeńska podjęta przez jed-
nostkę samorządową) dotację
z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, w ramach konkursu
„Polska Pomoc Rozwojowa
2013”.

Uczestnicy wizyty zapozna-
li się – w teorii i podczas wizyt
na przykład w gospodarstwach
demonstracyjnych – z obsza-
rami z zakresu rolnictwa i me-
lioracji, którymi zajmuje się
Urząd Marszałkowski i Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego. Ma im to pomóc we
wzmocnieniu i zwiększeniu
liczby własnych stowarzyszeń
małych producentów oraz
w profesjonalizacji marketingu
produktów rolnych.

Doświadczenia w tym ostat-
nim zakresie goście z Armenii
z pewnością zdobyli, uczest-
nicząc w targach „Smaki Re-
gionów”. ABO

Rolnicze know-how
Wielkopolska pomaga armeńskiemu regionowi.

Goście z Armenii zapoznali się m.in. z doświadczeniami grupy producentów warzyw Chencz-
ke&Janas sp. z o.o. w Łaszkowie, w okolicach Kalisza.
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Tegoroczną edycję, orga-
nizowanych tradycyjnie
w Wielkopolsce przez sa-

morząd województwa, Świa-
towych Dni Innowacji rozpo-
częło forum „Globalna firma
– przekraczanie biznesowego
Rubikonu”. Jego uczestnicy
zastanawiali się między inny-
mi nad nowoczesnym ujęciem
patriotyzmu gospodarczego.

– Jak państwo lub region
mogą pomóc swojej gospo-
darce? Co jest dopuszczalne
w świecie wolnej konkurencji?
Jakie działania są rzeczywi-
ście efektywne, a jakie jedynie
pozornie? – pytał na wstępie
marszałek Marek Woźniak.
Jako przykład skutecznych
działań naszego regionu podał
misje gospodarcze do wyse-
lekcjonowanych we współ-
pracy z naukowcami i dyplo-
matami krajów. Dzięki tej
inicjatywie samorządu woje-
wództwa wielkopolscy przed-
siębiorcy otrzymują szanse
wejścia na rynki, których sa-
modzielne zdobycie byłoby dla
nich trudne.

Wielu uczestników forum
zastanawiało się nad tym,
jak znaleźć odpowiedni balans
między wspieraniem „nasze-
go” a współdziałaniem na glo-
balnym rynku.

– Ważne, by obok patrioty-
zmu lokalnego, regionalnego
czy krajowego zauważyć tak-
że europejski, bo przecież je-
steśmy kontynentalną wspól-
notą. W umiędzynarodowieniu
polskiej gospodarki musimy
widzieć nie tylko zagrożenia,
ale i realne szanse – apelował
wicepremier i minister gospo-
darki Janusz Piechociński.

– By skutecznie rozwijać
własny patriotyzm gospodar-
czy w zglobalizowanym świe-
cie, trzeba też umieć dobrze
współpracować z partnerami
zagranicznymi – mówił poseł
Killion Munyama.

Regionalni patrioci na globalnym rynku
Od 23 do 27 września odbywały się w Wielkopolsce VII Światowe Dni Innowacji.

– Jak państwo lub region mogą pomóc swojej gospodarce? Co jest dopuszczalne w świecie wolnej konkurencji? Jakie
działania są rzeczywiście efektywne, a jakie jedynie pozornie? – na te postawione przez marszałka Marka Woźniaka
pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy forum inaugurującego Światowe Dni Innowacji.
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W specjalnie zaaranżowanym kontenerze na placu Mickiewicza wszyscy zainteresowani mo-
gli obejrzeć oryginalne pomysły wielkopolskich projektantów na opakowania zastosowane
do kupowanych przez nas na co dzień przedmiotów.

Wicemarszałek Mateusz Klemenski oraz uczestnicy i opiekunowie warsztatów, podczas
których dzieci – choćby przez zabawę przy specjalnej grze planszowej – mogły połknąć
bakcyla przedsiębiorczości.
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– Polska jest wielkim bene-
ficjentem globalizacji – prze-
konywał z kolei rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu prof. Marian Go-
rynia. I przestrzegał przed nie-
przemyślaną ingerencją pań-
stwa w gospodarkę: – Patrio-
tyzm gospodarczy jest czymś
dobrym, ale, jak wszystko co
dobre, musi być dawkowany
z rozwagą i umiarem. Ewen-
tualna „wojna patriotyzmów
gospodarczych” na pewno nie
sprzyjałaby międzynarodowej
współpracy gospodarczej.

***
O innowacyjnych metodach

wspierania rozwoju regional-
nej gospodarki (w szczegól-
ności małych i średnich przed-
siębiorstw, często mających
problemy z dostępem do ka-
pitału) rozmawiano kolejnego
dnia, podczas konferencji na

temat nowoczesnych instru-
mentów finansowych, zorga-
nizowanej przez samorząd
województwa i Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

– Podjęte przez nas kilka
lat temu decyzje zaowocowa-
ły tym, że dziś jako region je-
steśmy krajowym, a w nie-
których segmentach nawet
europejskim liderem w wy-
korzystywaniu środków na
tego typu instrumenty finan-
sowe – przypomniał wice-
marszałek Wojciech Janko-
wiak. Chodzi o takie inicja-
tywy, sfinansowane u nas
z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjne-
go, jak JEREMIE (pożyczki
i poręczenia dla MŚP) czy
JESSICA (kredyty na rewi-
talizację miast).

– Będąc pionierem, prze-
ciera się wiele szlaków, więc

bywa niełatwo, ale to na pew-
no służy rozwojowi przedsię-
biorczości w Wielkopolsce
– ocenił wiceprezes BGK Ja-
rosław Bełdowski.

– Bo z wszystkimi inno-
wacjami jest tak, że są to
przedsięwzięcia obarczone
dużym ryzykiem, ale jak już
się udadzą, zazwyczaj przy-
noszą wysoki zwrot kapitału
– zauważył prof. Dariusz
Rosati.

W przypadku Wielkopolski
ten efekt najkrócej można
podsumować następująco. Pół
miliarda złotych przekazane
do JEREMIE już pomogło
przedsiębiorcom, wróciło od
nich i zaczyna pracować po-
wtórnie. A z inicjatywy JES-
SICA ponad 20 projektów
w wielkopolskich miastach
dostało pożyczki na ponad
ćwierć miliarda złotych.

***
Integralną częścią Świato-

wych Dni Innowacji były – do-
finansowane z pieniędzy Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – konferencje i warsz-
taty, które zorganizowano
w Concordia Design.

Ponad sto osób wzięło
udział w spotkaniu zatytuło-
wanym „Przedsiębiorczość,
kreatywność – łamanie sche-
matów”. Konferencję skiero-
wano do szerokiego grona
oświatowego z Wielkopolski,
nauczycieli i dyrektorów szkół.
Głównym jej celem było pod-
kreślenie znaczenia kreatyw-
ności i przedsiębiorczości
w nauczaniu. Konferencja zo-
stała zorganizowana w ra-
mach projektu innowacyjno-
testującego „Przedsiębiorczość
drogą do nauki kreatywności
i pracy zespołowej”. W kolej-

nym dniu dyskutowano
o przedsiębiorczości akade-
mickiej jako naturalnym po-
moście pomiędzy nauką a biz-
nesem. Mowa była o współ-
pracy przedsiębiorców z uczel-
niami, innowacyjności szkół
wyższych, odpowiednim wy-
korzystywaniu potencjału stu-
dentów i doktorantów, przy-
kładach rozwiązań wspoma-
gających młodych naukow-
ców.

Praktycznym dopełnieniem
tych spotkań były warsztaty:
„Design your success”, „Make
IT”, „Młody przedsiębiorca”,
„Nauczyciel – kreator przed-
siębiorczości”, „Jak zarządzać
czasem studenta-innowato-
ra”, „Jak skutecznie zabez-
pieczyć innowacyjny pomysł
studenta”.

***
Tradycją ŚDI są ogólnodo-

stępne atrakcje przygotowy-
wane w przestrzeni miejskiej,
pokazujące obecność innowa-
cyjnych rozwiązań w co-
dziennym życiu. Tym razem
była to wystawa „Packdesign
from Wielkopolska”. Na placu
Adama Mickiewicza stanął
specjalny kontener, a w jego
wnętrzu zwiedzający mogli
podziwiać najciekawsze pro-
jekty opakowań zaprojekto-
wane przez wielkopolskich
twórców. Ekspozycji towarzy-
szyły etiudy filmowe studen-
tów Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu i ścieżka
dźwiękowa przygotowana
przez Zbigniewa Łowżyła.

Wystawa, którą pokazano
w stolicy Wielkopolski, wcze-
śniej wzbudziła spore zainte-
resowanie podczas prezenta-
cji na prestiżowych targach
designu w Mediolanie. To chy-
ba dobry przykład na to, że
możemy z dumą podkreślać
swój regionalny patriotyzm
gospodarczy…

Artur Boiński
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„Innowacyjne instrumenty finansowe wsparcia sektora MŚP”
w ramach Światowych Dni Innowacji w Poznaniu

P R O M O C J A

24 września 2013 r. w Hotelu Mercure w Poznaniu odby-
ła się konferencja „Innowacyjne instrumenty finansowe
wsparcia sektora MŚP”.

Konferencja była jednym z wydarzeń Światowych Dni In-
nowacji, których celem było stworzenie platformy edukacyjnej
pomiędzy specjalistami różnych dziedzin, w tym między innymi
gospodarki, ekonomii, kultury i społeczeństwa informacyjnego.
Konferencja, która zgromadziła ponad 180 osób, poświęcona była
roli instrumentów inżynierii finansowej w rozwoju mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorami spotkania byli
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję menedżera Funduszu
Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Konferencję uroczyście otworzyli Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak oraz Wice-
prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Jarosław Beł-

dowski. Wśród prelegentów gościliśmy prof. Dariusza Rosa-
tiego, Ewę Wnukowską, Dyrektor Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych i Cyfryzacji w MRR oraz Marka
Szczepańskiego, Dyrektora Zarządzającego w BGK. Zaproszeni
goście mówili o szansach i barierach dla sektora MŚP, o tym,
co w najbliższym czasie może czekać przedstawicieli mikro,
małych i średnich firm.

Podczas spotkania gościliśmy również Patricie Beatriz
Salas, Minister Pełnomocną, Chargé d’affaires ad interim
Republiki Argentyny.

Konferencji towarzyszył panel dyskusyjny dotyczący do-
świadczenia Wielkopolski we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE,
w którym udział wzięli przedstawiciele Banku Gospodarstwa
Krajowego, pełniącego funkcję menedżera Funduszu Po-
wierniczego JEREMIE, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele pośredników
finansowych – Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredy-
towych, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wiel-
kopolskiego, Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości oraz IKB Leasing Polska. Podczas pa-
nelu zaprezentowany został stan wdrażania inicjatywy
JEREMIE w Wielkopolsce. Paneliści przedstawili również ofer-
tę niskooprocentowanych produktów oferowanych przedsię-
biorcom w ramach zwrotnych instrumentów finansowych.

Wydarzeniu towarzyszyły również spotkania B2B, podczas
których uczestnicy konferencji mieli możliwość bezpośred-
niej rozmowy ze wszystkimi pośrednikami finansowymi, któ-
rzy na terenie województwa wielkopolskiego udzielają
wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE.

Więcej informacji na temat inicjatywy JEREMIE oraz re-
lacje z konferencji znajdują się na stronie www.jeremie.com.pl.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak mówił o doświadcze-
niach Wielkopolski we wdrażaniu nowoczesnych instru-
mentów finansowych.

FO
T.

AR
C

H
IW

U
M

Jedną z odsłon tegorocz-
nych Światowych Dni
Innowacji było III Fo-

rum Wielkopolskiej Sieci Sze-
rokopasmowej. 25 września
goście dyskutowali o infor-
matyzacji służby zdrowia i no-
woczesnych rozwiązaniach
w medycynie.

Sieć szerokopasmowego in-
ternetu, która od 2014 roku
obejmie całe województwo,
umożliwi wdrożenie m.in. wiel-
kopolskiej platformy e-zdro-
wia. Nowoczesne rozwiązania
mają zintegrować lokalne sys-
temy w placówkach medycz-
nych oraz systemy instytucji
administracji rządowej (np.
ZUS i KRUS) i samorządowej,
aby w ten sposób umożliwić
szybką wymianę danych me-
dycznych. Dla przykładu, le-
karz rodzinny wystawiający
zwolnienie nie będzie dawał
pacjentowi druku L4, tylko
wyśle elektroniczny formu-
larz od razu do ZUS i praco-
dawcy. Podobnie może działać
również system recept elek-
tronicznych: lekarz wystawia

Lekarz z tabletem przy łóżku pacjenta
Elektroniczne recepty i druki L4, dokumentacja medyczna na dyskach komputerów – zamiast
w papierowych teczkach i lekarze wśród pacjentów z tabletem wyświetlającym historię choroby
– o takich rozwiązaniach dyskutowano w Poznaniu.

receptę, a pacjent zgłasza się
w dowolnej aptece w kraju
i odbiera leki na podstawie np.
dowodu osobistego lub nu-
meru PESEL.

Zgodnie z nowymi przepi-
sami, w sierpniu przyszłego

roku placówki służby zdrowia
czeka prawdziwa rewolucja
oznaczająca przejście z pa-
pierowej na cyfrową doku-
mentację medyczną. Dane
o chorobach, lekach, wyko-
nywanych zabiegach i sposo-

bach leczenia każdego pa-
cjenta mają znaleźć się na
dyskach komputerów, a nie
w papierowych teczkach
i przestarzałych kartotekach.

– Dlaczego mamy pracować
za pomocą długopisów, skoro

cały świat pracuje na kom-
puterach? Czas przesiąść się
z wielbłąda na odrzutowiec
– zachęcał Marek Nowak, dy-
rektor Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego w Gru-
dziądzu, który w barwny, ale
i precyzyjny sposób opisywał
nowinki technologiczne i roz-
wiązania zastosowane w pla-
cówce. – Ograniczyliśmy pa-
pier i wędrówki personelu
z dokumentacją. Wyelimino-
waliśmy badania wykonywa-
ne „po znajomości” na szpi-
talnym sprzęcie i zmniejszy-
liśmy straty leków w oddzia-
łowych aptekach. Dodatko-
wo mamy pełną kontrolę nad
dostępem do danych medycz-
nych i możemy uniknąć błę-
dów, np. przypisania zdjęcia
RTG innemu pacjentowi
– wyliczał dyrektor Nowak.

Specjalne oprogramowanie
oraz tablety ze skanerem uży-
wane przez lekarzy i pielę-
gniarki umożliwiają dostęp do
danych pacjenta i historii
jego choroby z każdego miej-
sca w szpitalu. Odczytując

unikatowy kod nadany pa-
cjentowi przy przyjęciu do
placówki, lekarz natychmiast
uzyska wszelkie dane o do-
tychczasowym przebiegu le-
czenia – np. badaniach (z ich
wynikami) i lekach, stanie
zdrowia czy wykresie tempe-
ratury.

Piotr Karniej z Uniwersy-
tetu Medycznego we Wrocła-
wiu zwracał uwagę na bez-
pieczeństwo danych medycz-
nych i odpowiednie przygoto-
wanie dyrekcji szpitali oraz
personelu medycznego do
wdrożenia danych elektro-
nicznych.

Wicemarszałek Mateusz
Klemenski podkreślił nato-
miast, że konferencja ma
przekonać radnych sejmiku
do wdrożenia podobnego sys-
temu w wielkopolskich szpi-
talach. Według wstępnych
szacunków, wyposażenie
w taki sprzęt 23 podległych
samorządowi województwa
placówek medycznych kosz-
towałoby kilkanaście milio-
nów złotych. RAK

Tablety umożliwiają dostęp
do danych pacjenta z każ-
dego miejsca w szpitalu.
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W spotkaniu poświęconym możliwościom elektronicznej
dokumentacji medycznej wzięli udział dyrektorzy, lekarze
i pracownicy wielkopolskich szpitali.
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Wkrótce zaczęto prace nad
urządzeniem krypty pod
kościołem. Zabrakło jednak…

dalszych postaci przewidzianych do
pochówku w kościele pw. św. Wojciecha.

Jednym z przejawów po-
czucia niedowartościo-
wania, może nawet kom-

pleksów, jest tworzenie mitów,
legend i próba dorównania
innym przykładom, po-
wszechnie uznanym za wzor-
cowe i chwalebne. W trady-
cjach stolicy Wielkopolski też
zdarzają się takie zjawiska
i sytuacje. Wymyślono, całko-
wicie nieprawdziwy, slogan
o jedynym zwycięskim po-
wstaniu w dziejach kraju:
wielkopolskim, z lat 1918-
1919 (a sama Wielkopolska
miała ich… cztery), przyrów-
nywano hołd wielkiego mi-
strza krzyżackiego Hansa
von Tieffena przed królem
Janem Olbrachtem w Pozna-
niu (1493 r.) do słynnego hoł-
du pruskiego w Krakowie,
w umocnionym przedbramiu
Bramy Wronieckiej już wi-
dziano barbakan na miarę
krakowskiego… Tendencja ta,
na kanwie zróżnicowanych
stosunków między Warsza-
wą i Poznaniem, była wi-
doczna już w 1919 roku.

Ambicja, duma regionalna,
a także chyba rodzaj kom-
pleksu sprawiły, że pozaz-
droszczono Krakowowi słyn-
nej Skałki – nekropolii wiel-
kich Polaków w krypcie ko-
ścioła oo. paulinów i podobne
sanktuarium narodowe po-
stanowiono wybudować w Po-
znaniu.

Pomysłodawcą owej „po-
znańskiej Skałki” był ksiądz
Bolesław Kościelski, proboszcz
parafii pw. św. Wojciecha
w Poznaniu. Założono, że ne-
kropolia, do której zostaną
przeniesione szczątki najwy-
bitniejszych Wielkopolan, po-
wstanie w kościele pw. św.
Wojciecha. Nic więc dziwnego,
że na czele Komitetu Budowy
Grobów Zasłużonych Wielko-
polan, ukonstytuowanego wio-
sną 1922 roku, stanął biskup
Stanisław Łukomski.

Następny rok przeznaczono
na wytypowanie osób, które
miały spocząć w tworzonej
nekropolii. Nie było wątpli-
wości, że pierwszym Wielko-
polaninem, którego szczątki
powinny się tam znaleźć, bę-
dzie doktor Karol Marcin-
kowski – ważny działacz or-
ganicznikowski w I połowie
XIX wieku w Wielkopolsce.
Doktor Marcin już raz był
przenoszony na Cmentarzu
Staromarcińskim przy ulicy
Towarowej, gdy budowa Mo-
stu Dworcowego zagrażała
mogile zasłużonego lekarza
i działacza. Wreszcie 7 czerw-
ca 1923 roku szczątki Mar-
cinkowskiego ekshumowano,
przełożono do nowej trumny
i wystawiono w Sali Odro-
dzenia Ratusza. 10 czerwca

Na Skałce, lecz w Poznaniu
Jakie były losy miejsca wiecznego spoczynku wybitnych Wielkopolan?

odbyła się uroczystość prze-
niesienia do południowej (pra-
wej) nawy kościoła pw. św.
Wojciecha, do sarkofagu za-
projektowanego przez Mar-
cina Rożka. Doktor Marcin
spoczywa tam do dziś.

W październiku 1923 roku
odbyła się równoczesna eks-
humacja trzech zasłużonych
Wielkopolan, na różnych
cmentarzach – relacjonowana
w prasie. W Brodnicy koło
Śremu otwarto grobowiec Jó-
zefa Wybickiego, senatora-
-wojewody, twórcy słów na-
szego hymnu państwowego.
W Targowej Górce ekshumo-
wano generała Antoniego
„Amilkara” Kosińskiego – le-
gionistę, organizatora po-
wstań w Wielkopolsce w la-
tach 1806 i 1809, a w Buku
– szczątki pułkownika An-
drzeja Niegolewskiego – u-
czestnika szarży pod Somo-
sierrą w 1808 roku, obrońcy
języka polskiego w zaborze
pruskim. Po sporządzeniu
protokołów szczątki przeło-
żono do nowych trumien me-
talowych, wykonanych przez
poznańską firmę Nowaka
i wystawiono w Wielkopol-
skim Muzeum Wojskowym,
w dawnym arsenale artyle-
ryjskim u zbiegu ulic Fran-
ciszka Ratajczaka i dzisiejszej
Powstańców Wielkopolskich.
Uroczyste przeniesienie tru-
mien do kościoła pw. św. Woj-
ciecha nastąpiło 14 paździer-
nika 1923 roku. Początkowo
ustawiono je w kaplicy pw. św.
Antoniego.

Zamierzano też przenieść
z Warszawy szczątki genera-
ła Michała Sokolnickiego, le-
gionisty, jednego z dowódców
armii Księstwa Warszaw-
skiego, ale pierwotne miejsce
pochówku zostało zniszczo-
ne. Rodzinę generała zapro-
szono więc na uroczystości
poznańskie, a sam Sokolnicki
został upamiętniony epita-
fium w kaplicy, dłuta Marci-
na Rożka. Podobnie przed-
stawiono w tym miejscu Jó-
zefa Wybickiego, Antoniego
„Amilkara” Kosińskiego i An-
drzeja Niegolewskiego.

Wkrótce zaczęto prace nad
urządzeniem krypty pod ko-
ściołem. Zabrakło jednak…
dalszych postaci przewidzia-
nych do pochówku w kościele
pw. św. Wojciecha. Najsza-
cowniejszy z nich, generał Jan
Henryk Dąbrowski, spoczy-
wał w poświęconej mu kapli-

cy w kościele w Winnej Górze,
rodziny innych zasłużonych
też nie kwapiły się do udzie-
lenia zgody na ekshumacje.

Sytuacja zmieniła się po II
wojnie światowej. W 1946
roku pochowano tam kompo-
zytora, twórcę m.in. „Roty”, Fe-
liksa Nowowiejskiego i prze-
niesiono szczątki zmarłego
w 1942 roku w Warszawie

muzyka, księdza Wacława
Gieburowskiego oraz profe-
sora Heliodora Święcickiego,
lekarza, pierwszego rektora
Uniwersytetu Poznańskiego.
W 1965 roku w podziemiach
kościoła spoczął kompozytor
Tadeusz Szeligowski (ale nie
w głównej krypcie, lecz po le-
wej stronie od wejścia),
w 1969 roku zaś muzyk Ste-
fan Bolesław Poradowski.
Po wejściu do podziemi świą-
tyni mijało się trumnę T. Sze-
ligowskiego, następnie kryp-
ty z luźnymi szczątkami po-
chowanych osób, trumny
W. Gieburowskiego i ks. Alek-
sandra Żychlińskiego – by

wejść do krypty sześciu tru-
mien, ze szczątkami J. Wy-
bickiego, A. Niegolewskiego,
A. Kosińskiego, S.B. Pora-
dowskiego, F. Nowowiejskiego
i H. Święcickiego.

W latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku stan
podziemi kościoła był nie naj-
lepszy. Krypta niszczała,
z czasem stała się magazynem
materiałów budowlanych dla
robotników odnawiających ko-
ściół, a na trumnach wybit-
nych Wielkopolan zalegała
gruba warstwa pyłu. Wreszcie
rozgorzała dyskusja na te-
mat tego miejsca, w którą
włączył się Włodzimierz Łęc-

ki – znany krajoznawca, ów-
czesny wojewoda wielkopol-
ski. To on był autorem kon-
cepcji (całkiem logicznej) prze-
niesienia nekropolii naprze-
ciwko, do krypty pod kościo-
łem pw. św. Józefa (Karmeli-
tów Bosych). 20 marca 1996
roku ukonstytuował się nowy
Społeczny Komitet Budowy
Krypty Zasłużonych Wielko-
polan. Ostatecznie, po wielu
dyskusjach, zapadła decyzja
o budowie nowej krypty pod-
ziemnej, poza obrębem fun-
damentów kościoła, zapro-
jektowanej przez Jerzego Gu-
rawskiego.

Uroczystość otwarcia no-
wej Krypty Zasłużonych od-
była się 15 czerwca 1997 roku,
jako ostatni akcent wielko-
polskich obchodów dwustu-
lecia powstania „Mazurka Dą-
browskiego”. W obszernym,
nastrojowym pomieszczeniu,
oprócz trumien wymienionych
wybitnych Wielkopolan, spo-
czywają też szczątki podróż-
nika Pawła Edmunda Strze-
leckiego, pedagoga ks. Fran-
ciszka Bażyńskiego, a także
(po wielu perypetiach) urna
z sercem gen. J. H. Dąbrow-
skiego i druga – z ziemią
z miejsca pochówku generała
Ignacego Prądzyńskiego, Wiel-
kopolanina i teoretyka woj-
skowego, szczególnie zasłu-
żonego w wojnie polsko-rosyj-
skiej 1831 roku. Znajduje się
tam również urna z ziemią
z miejsca śmierci harcmistrza
Floriana Marciniaka – in-
struktora Związku Harcer-
stwa Polskiego, pierwszego
naczelnika Szarych Szeregów.

Ważność miejsca podkre-
ślają też liczne tablice epita-
fijne i pamiątkowe, umiesz-
czone w otaczającym kościół
murze dawnego cmentarza,
a także tablica poświęcona
Klaudynie z Działyńskich Po-
tockiej, na południowej ścianie
świątyni. Podsumowaniem in-
tencji twórców nekropolii jest
dewiza Seneki Młodszego,
umieszczona przy wyjściu:
„Ojczyznę kochamy nie dla-
tego, że jest wielka, ale dla-
tego, że nasza”.

Obecnie w Poznaniu znany
jest swoisty trójkąt najsza-
cowniejszych nekropolii, zło-
żony z Krypty Zasłużonych
Wielkopolan pod kościołem
pw. św. Wojciecha, pobliskiego
Cmentarza Zasłużonych Wiel-
kopolan i zespołu cmentarzy
na stokach Cytadeli. Czy ne-
kropolię na Wzgórzu św. Woj-
ciecha można nazwać po-
znańską Skałką? Chyba jed-
nak nie. I położenie nietrafne,
i ranga spoczywających tam
osób (z całym szacunkiem) nie
sięga tych pochowanych
w Krakowie. Marek Rezler

Obecnie w Poznaniu znany jest swoisty trójkąt najszacowniejszych nekropolii, złożony
z Krypty Zasłużonych Wielkopolan pod kościołem pw. św. Wojciecha, pobliskiego Cmen-
tarza Zasłużonych Wielkopolan i zespołu cmentarzy na stokach Cytadeli. Na zdjęciu – frag-
ment jednego z nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych.
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PPoozznnaańńsskkii  WWOORRDD  pprroowwaaddzzii  kkuurr--
ssyy  ddllaa  ppeeddaaggooggóóww  eeggzzaammiinnuu--
jjąąccyycchh  ww  sszzkkoołłaacchh  uucczznniióóww  nnaa
kkaarrttęę  rroowweerroowwąą..

Jednodniowy kurs, organi-
zowany przez WORD i Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu, podzielony jest na
trzy bloki tematyczne. Najpierw
policjant przedstawia najważ-
niejsze akty prawne: ustawy,
rozporządzenia i przepisy ruchu
drogowego. Podczas prezenta-
cji ukazującej konkretne przy-
kłady i rozwiązania, przedsta-
wiane są szczegółowe zasady
dotyczące rowerzystów poru-
szających się po drogach pu-
blicznych oraz stan bezpie-
czeństwa na wielkopolskich
jezdniach: statystyki policyjne 
i działania podejmowane na
rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

W drugiej części szkolenia,
prowadzonej przez ratownika
medycznego, przypominane są
podstawowe zasady udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wy-

Nauczyciele też się uczą…

padków drogowych, a także pra-
widłowe zachowanie się na miej-
scu wypadku. Uzupełnieniem
wykładu są ćwiczenia praktycz-
ne z wykorzystaniem fantomów
do nauki resuscytacji.

W ostatniej części nauczyciel
omawia organizację i wyposa-

żenie szkolnych pracowni i mia-
steczek ruchu drogowego, ma-
teriały edukacyjne wspomaga-
jące zajęcia wychowania ko-
munikacyjnego, a także do-
skonalenie jazdy rowerem na
ulicach, wyposażenie, obsługę
oraz konserwację roweru. 

Uczestnicy szkoleń otrzy-
mają z WORD „Poradnik dla
nauczycieli. Wychowanie ko-
munikacyjne”, który pomoże
lepiej realizować zajęcia wy-
chowania komunikacyjnego 
w szkołach oraz egzaminy na
kartę rowerową. W poradniku
omówiono akty prawne doty-
czące ruchu drogowego, pro-
gramy edukacyjne i przykła-
dowe scenariusze lekcji wy-
chowania komunikacyjnego.
Wydawnictwo ma wkrótce tra-
fić do jak największej liczby
szkół w regionie.

Informacje o szkoleniach dla
nauczycieli można uzyskać 
w WORD i ODN w Poznaniu.

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD  PPoozznnaańń
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WWoojjeewwóóddzzkkii  OOśśrrooddeekk  RRuucchhuu
DDrrooggoowweeggoo  ww  PPoozznnaanniiuu  pprrzzyy--
ggoottoowwaałł  kkaalleennddaarrzz  rroowweerrzzyyssttyy
nnaa  rrookk  sszzkkoollnnyy  22001133//22001144..

Poznański WORD, który od
lat współpracuje ze szkołami
i pedagogami z Wielkopolski 
w zakresie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, zainicjował 
w ubiegłym roku opracowanie
i wydanie „Szkolnego kalen-
darza rowerzysty”. Zaintere-
sowanie, z jakim spotkała się
ta publikacja oraz sygnały i opi-
nie, które do nas docierały ze
strony nauczycieli i uczniów,
sprawiły, że postanowiliśmy
przygotować uaktualniony ka-
lendarz na nowy rok szkolny. 

Wydanie jest przeznaczone
zwłaszcza dla uczniów szkoły
podstawowej, przygotowują-
cych się do zdobycia karty ro-
werowej. Może też przydać się
starszym rowerzystom do
utrwalenia wiadomości na te-
mat bezpieczeństwa na drodze
oraz nauczycielom prowadzą-

Dla młodych rowerzystów

cym zajęcia z wychowania ko-
munikacyjnego w szkołach.
Myślę, że niejeden z doro-
słych kierowców także sko-
rzysta z porad zawartych w wy-
dawnictwie. 

Poręczny, kolorowy kalen-
darz zawiera miejsce na co-

dzienne zapiski, plan lekcji,
spis adresów i telefonów,
etc. Przede wszystkim jednak
uczniowie znajdą w nim wie-
le przydatnych informacji 
o przepisach w ruchu drogo-
wym, aktualny kodeks rowe-
rzysty, przykładowe sytuacje
na drodze, wybrane znaki
drogowe z komentarzem, za-
lecenia na temat techniki
jazdy rowerem, a także za-
sady udzielania pierwszej po-
mocy oraz wiele ciekawostek
dla cyklistów. Kalendarz wy-
różnia się atrakcyjną szatą
graficzną: jest bogato ilu-
strowany, dzięki czemu oma-
wiane przepisy stają się zro-
zumiałe dla młodych miło-
śników dwóch kółek. 

Wydawnictwo dotarło już do
wielu szkół podstawowych 
z naszego regionu, a wkrótce
elektroniczna wersja będzie
dostępna na stronie interne-
towej www.word.poznan.pl. 
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Wspaniała pogoda spra-
wiła, że na tegoroczną
imprezę plenerową

„Rokietnica zaprasza Wielko-
polan na rumpuć”, która od-
była się 7 września, przybyło
wielu gości. Podziwiali oni
piękne i kolorowe stoiska zor-
ganizowane przez wspólnoty
sołeckie, próbowali regional-
nego jadła i wspólnie się ba-
wili. Poznański WORD został
zaproszony przez Rokietnickie
Stowarzyszenie Rozwoju „Idea
Człowiek Przyszłość”, aby
wspólnie z Komendą Miejską
Policji w Poznaniu, komisa-
riatem policji w Tarnowie Pod-
górnym i Ośrodkiem Szkolenia
Kierowców A. Żebrowski z Mro-
wina zorganizować stoisko po-
święcone promocji zasad bez-
pieczeństwa na drodze. Przy-
gotowany program i atrakcje
cieszyły się jak zwykle dużym
zainteresowaniem. 

Dla najmłodszych przygoto-
wano minimiasteczko ruchu
drogowego z autochodzikami.
Tutaj dzieci pod opieką poli-

Nauczyć się kultury na drodze
Już po raz piąty w Rokietnicy debatowano m.in. o bezpieczeństwie użytkowników ruchu drogowego.

cjantów mogły poprzez zabawę
poznawać pierwsze tajniki prze-
pisów ruchu drogowego. Z ko-
lei rodzice, obserwujący zaba-

wę swoich pociech, musieli
niejednokrotnie odpowiadać
na trudne pytania… i dzieci, 
i policjantów. Nagrodą dla

uczestników zabawy były ksią-
żeczki, materiały edukacyjne 
i kolorowe odblaski, które 
– mamy nadzieję – pojawią się

Piotr Stasiak – zwycięzca konkursu „Bądźmy bezpieczni na drodze” – odebrał pamiątkowy
puchar z rąk Marka Szykora, reprezentującego dyrektora WORD w Poznaniu.
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RReeddaagguujjee  zzeessppóółł:: Sławomir Brandt, Ryszard Fonżychowski, Wojciech Głuszak, Maciej Bednik, Piotr Monkiewicz, Marek Szykor, Dariusz Fleischer  
AAddrreess  rreeddaakkccjjii:: WORD, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 53, tel. 61 829-01-88

WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU
www.brd.poznan.pl

przy rowerach, kurtkach i tor-
nistrach szkolnych.

Starsi mogli rozwiązywać
specjalne testy dotyczące za-
sad bezpieczeństwa na drodze:
okazało się, że nie wszyscy
wiedzą o zmianach w obowią-
zujących przepisach. Odważni
mogli pokonać slalom w alko-
goglach, imitujących widzenie
i zachowanie pod wpływem
alkoholu. Atrakcją dla wszyst-
kich były też motocykle z Wy-
działu Ruchu Drogowego KM
Policji w Poznaniu.

Dla dorosłych kierowców
zorganizowano konkurs „Bądź-
my bezpieczni na drodze” o pu-
char dyrektora WORD w Po-
znaniu, dotyczący bezpie-
czeństwa ruchu drogowego
oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy. O wysokim i wyrów-
nanym poziomie wiedzy świad-
czy fakt, że do wyłonienia zwy-
cięzcy potrzebna była dogryw-
ka na scenie. Trudy konkursu
wynagrodził, przygotowany 
w olbrzymim kotle (ok. 1200 li-
trów), smakowity rumpuć – po-

trawa znana najstarszym po-
znaniakom, po którą ustawiła
się długa kolejka.

Duże zainteresowanie, ja-
kim cieszyło się nasze wspól-
ne stoisko i przygotowane
atrakcje, świadczy o potrzebie
organizowania podobnych dzia-
łań przy okazji imprez maso-
wych, festynów. Ważny jest
cel – poprawa bezpieczeństwa
na drodze, zwłaszcza wśród
dzieci, młodzieży i młodych
kierowców. 

Podejmowane akcje profi-
laktyczne i prewencyjne mogą
przyczynić się do bardziej bez-
piecznego i kulturalnego za-
chowania na drogach. Wiedza
i doświadczenie przekazywane
w ciekawy i niekonwencjo-
nalny sposób sprawiają, że
nasze – pieszych i kierowców
– poczucie odpowiedzialno-
ści za siebie oraz innych
uczestników ruchu pozwoli
uniknąć tragedii i nieszczęść
na drodze. 

MMiicchhaałł  CCiieecciioorraa,,
MMaarreekk  SSzzyykkoorr  
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Fundusze na rewitalizację
315 mln zł pożyczek i niemal 55 mln zł dotacji – to unijne pieniądze przeznaczone na odnowę
obszarów miejskich w Wielkopolsce.

Decyzją zarządu woje-
wództwa inwestycje re-
alizowane w ramach

priorytetu czwartego „Rewita-
lizacja obszarów problemo-
wych” Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego finansowane są na dwa
sposoby: w formie bezzwrot-
nych dotacji oraz preferencyj-
nych pożyczek z inicjatywy
JESSICA.

Impuls do rozwoju

W Wielkopolsce jest wiele zde-
gradowanych terenów. Nie-
czynne fabryki, opustoszałe
koszary wojskowe, zrujnowane
kamienice czy zaniedbane
dzielnice miast zniechęcają
swoim wyglądem i przyspa-
rzają problemów lokalnym spo-
łecznościom. Nie rozwija się
tam przedsiębiorczość, zani-
kają usługi, dzielnice wylud-
niają się. Samorządowcy po-
szukują pomysłów na zmianę
i nadanie tym terenom nowych
społecznych, gospodarczych 
i kulturowych ról. 

Takie projekty rewitalizacji
wspiera właśnie Bruksela. Pie-
niądze, wspólnie z zainwesto-
wanym kapitałem prywatnym,
mają dać impuls zdegrado-
wanym obszarom, zwiększyć
ich atrakcyjność gospodarczą
i poprawić warunki życia miesz-
kańców.

Siedem dotacji

W konkursie o unijną dotację
na odnowę terenów poprze-
mysłowych i powojskowych
siedmiu beneficjentów otrzy-
mało 54,7 mln zł. Pieniądze 
z WRPO (patrz mapka) trafiły
do Pleszewa, Gniezna, Śre-
mu, Poznania, Piły, Rawicza 
i Kleczewa. 

Dla przykładu Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza dzięki
dotacji z UE zrewitalizował po-
wojskowy teren przy al. Nie-
podległości w Poznaniu, gdzie
zbudowano siedzibę Wydziału
Prawa i Administracji. W bu-
dynku zaprojektowano po-
mieszczenia edukacyjne (po-
koje wykładowe, konserwato-
ryjne, seminaryjne), w tym
także sądową salę posiedzeń

oraz pokoje ogólnego prze-
znaczenia. Kompleks naukowy
jest również wyposażony 
w nowoczesny sprzęt multi-
medialny, ułatwiający prowa-
dzenie zajęć ze studentami.

Preferencyjne pożyczki

Unijna inicjatywa JESSICA sfi-
nansuje w Wielkopolsce kilka-
dziesiąt projektów. Realizo-
wany przez samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego 
i wdrażany przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego program
obejmuje zwłaszcza te inwe-
stycje, które z uwagi na spe-
cyfikę (niska rentowność, wyż-
sze ryzyko, elementy społecz-
ne), nie mają szansy na pozy-
skanie pieniędzy w bankach
komercyjnych. 

Preferencyjność pożyczek
polega m.in. na wydłużonym
okresie kredytowania (do 20
lat), karencji w spłacie (do 12
miesięcy po zakończeniu pro-
jektu), niskim oprocentowaniu
oraz braku opłat i prowizji z ty-
tułu udzielenia i obsługi kre-
dytu. Ale szansę na wsparcie
mają tylko te projekty, których
realizacja pozwoli na zwrot za-
inwestowanego kapitału i spła-
tę zaciągniętej pożyczki. 

Trzeba też podkreślić, że
przedsięwzięcia muszą być zlo-
kalizowane na terenach obję-
tych lokalnymi programami re-
witalizacji, za przygotowanie
których odpowiedzialne są
miejscowe samorządy. 

Do tej pory BGK podpisał 
22 umowy (szczegóły na map-
ce) na kwotę ponad 255 mln
zł. Trzy kolejne przedsięwzięcia
uzyskały pozytywną opinię ko-
mitetu inwestycyjnego, a w
kolejce czekają następne pro-
jekty. 

Pierwszeństwo w ocenie mają
te zadania, w których komplet
dokumentacji umożliwia szybkie
rozpoczęcie inwestycji. I choć
wartość złożonych wniosków
przekracza obecnie budżet ini-
cjatywy, to należy pamiętać, że
w kolejnych latach inwestowa-
ne będą pieniądze, które wró-
cą do JESSICA i następnie tra-
fią dalej do innych kredyto-
biorców. 

PPiioottrr  RRaattaajjcczzaakk
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ZZaakkoońńcczzoonnoo  nnaabbóórr  wwnniioosskkóóww  
ww  kkoonnkkuurrssiiee  nnaa  „„ZZaappeewwnniieenniiee
ddoossttęęppuu  ddoo  iinntteerrnneettuu  sszzeerroo--
kkooppaassmmoowweeggoo””..  DDoo  rroozzddyyssppoo--
nnoowwaanniiaa  ssąą  ppoonnaadd  3344  mmllnn
eeuurroo..  PPiieenniiąąddzzee  ttee  ppoowwiinnnnyy
pprrzzyyssppiieesszzyyćć  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwwee--
ssttyyccjjii  uuddoossttęęppnniiaajjąąccyycchh  sszzyybbkkii
iinntteerrnneett  uużżyyttkkoowwnniikkoomm..

Projekt budowy wielkopol-
skiej sieci szerokopasmowej
należy do największych w kra-
ju. Powstanie łącznie prawie
4,5 tys. km światłowodów. 
W zasięgu sieci znajdzie się
niemal cała Wielkopolska.
Szybki internet będzie dostęp-
ny dla mieszkańców około 5,5
tysiąca miejscowości. Budowa
szkieletowej sieci szerokopa-
smowej kosztować będzie po-
nad 407 mln zł, z czego prawie
284 mln zł pochodzą z WRPO. 

Inwestycja ma kolosalne
znaczenie nie tylko dla korzy-
stających z internetu. Przyj-
muje się, że tysiąc nowych łą-
czy przyczynia się do powsta-
nia około 80 miejsc pracy.
Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na koniec przyszłe-

go roku. Pierwsi użytkownicy
będą mogli z niej korzystać
prawdopodobnie już w połowie
2014 roku. 

13 września zakończył się
nabór wniosków o dofinanso-
wanie w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-
-2013, priorytet II „Infrastruk-
tura komunikacyjna”, Działanie
2.8 „Zapewnienie dostępu do
internetu szerokopasmowe-
go”.  To dodatkowe pieniądze
na rozwój sieci (przewidziano
alokację dla konkursu na po-
ziomie 34,2 mln euro). 

Konkurs był skierowany do
lokalnych operatorów teleko-
munikacyjnych, którzy ubie-
gali się o dotacje na zbudo-
wanie tzw. ostatniej mili, czy-
li światłowodu do domu, firmy
i urzędu. Zainteresowanie było
bardzo duże. Przyjęto 43 wnio-
ski o łącznej wartości całko-
witej projektów przekraczającej
523,5 mln zł, z czego łączna
wnioskowana kwota o dofi-
nansowanie wynosi prawie
175 mln zł.                       PPIITT

Pieniądze na internet
ZZbblliiżżaa  ssiięę  kkoolleejjnnee  rroozzddaanniiee
uunniijjnnyycchh  ppiieenniięęddzzyy,,  cczzyyllii  nnoowwaa
eeuurrooppeejjsskkaa  ppeerrssppeekkttyywwaa  ffii--
nnaannssoowwaa,,  kkttóórraa  oobbeejjmmiiee  llaattaa
22001144--22002200..  WW  WWiieellkkooppoollssccee
ttrrwwaajjąą  pprraaccee  nnaadd  pprrzzyyggoottoowwaa--
nniieemm  nnoowweeggoo  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo
RReeggiioonnaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  OOppee--
rraaccyyjjnneeggoo  22001144--22002200  ((WWRRPPOO
22001144++))..

Zakończony został etap prac
programowych, w którym przy-
gotowano wstępny projekt
WRPO 2014+, łączący inter-
wencje Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Zgodnie z wizją re-
gionu, zarysowaną w „Strategii
rozwoju województwa wielko-
polskiego do 2020 roku. Wiel-
kopolska 2020”, program po-
winien przyczynić się do opty-
malnego rozwoju Wielkopolski,
a także korzystnie wpłynąć na
realizację celów europejskich
wyznaczonych w „Strategii na
rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjają-
cego włączeniu społecznemu
Europa 2020”.

Konsultacje przed nową perspektywą

� 14.10.2013 – PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 
� 21.10.2013 – PWSZ w Koninie 
� 23.10.2013 – PWSZ im. Prezydenta S. Wojciechowskiego

w Kaliszu
� 30.10.2013 – PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
� 31.10.2013 – UAM Poznań, Wydział Prawa i Administracji

Konferencje konsultacyjne:

Poznań (tel. 61 626 61 93),
Gniezno (tel. 61 425 02
90), Jarocin (tel. 62 740 79
56), Kalisz (tel. 62 501 42
03), Koło (tel. 63 261 78
11), Konin (tel. 63 240 32
76), Leszno (tel. 65 529 68
06), Międzychód (tel.
95 748 87 48), Nowy To-
myśl (tel. 61 442 66 76),
Ostrzeszów (tel. 62 732 07
45) oraz Wągrowiec (tel.
67 268 05 08).

Kontakt z PIFE:Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu ogło-

sił piątą edycję konkursu „Mło-
dzi wiedzą o funduszach”, ad-
resowanego do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych.

Aby wziąć w nim udział, na-
leży do 20 listopada przesłać
pracę, która będzie promo-
wała fundusze europejskie 
w Wielkopolsce, w tym efekty
wdrażania Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013.

Forma wykonania dzieła jest
dowolna. Może to być np. pla-
kat, film w formie spotu rekla-
mowego, storyboard, komiks,
animacja czy collage. Prace na-
leży przygotować indywidualnie.
Podczas ich oceny komisja
konkursowa weźmie pod uwa-
gę pomysł, trafność doboru
tematu oraz walory estetyczne.

Dla laureatów przygotowano
atrakcyjne nagrody: za zajęcie
I miejsca – rower, za II miejsce
– aparat fotograficzny, nato-
miast za III miejsce – czytnik 
e-booków. Organizator prze-
widuje także przyznanie wy-
różnień. Szczegóły dotyczące
konkursu znajdują się w regu-
laminie na stronie internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Młodzi wiedzą o funduszach po raz piąty
Kolejna edycja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W tej edycji, podobnie jak 
w latach poprzednich, kon-
kursowi towarzyszyć będą lek-
cje europejskie. Aby wziąć 
w nich udział, szkoła powinna
zgłosić się bezpośrednio do
najbliższego Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europej-
skich. O przystąpieniu do lek-

cji zdecyduje kolejność zgło-
szeń. Dane teleadresowe do
poszczególnych PIFE oraz for-
mularze kontaktowe znajdują
się na stronie internetowej
www.funduszeeuropejskie.wiel-
kopolskie.pl. Ponadto w ram-
ce obok publikujemy numery
telefonów.

Podczas spotkań z konsul-
tantami PIFE młodzież bę-
dzie miała możliwość zapo-
znania się z tematyką Unii Eu-
ropejskiej i funduszy euro-
pejskich, w tym Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata
2007-2013. 

– Z każdym rokiem konkurs
cieszy się coraz większym za-
interesowaniem, a uczniowie
są bardzo kreatywni i pokazu-
ją, że o funduszach wiedzą na-
prawdę dużo. Podczas czte-
rech edycji konkursu nagro-
dzono 70 uczniów oraz przy-
znano 71 wyróżnień – mówi

Grzegorz Potrzebowski, dyrek-
tor Departamentu Polityki Re-
gionalnej Urzędu Marszałkow-
skiego. – W ciagu tych czte-
rech lat uczniowie nadesłali
ponad 400 prac. Konsultanci
Punktów Informacyjnych Fun-
duszy Europejskich przepro-
wadzili natomiast ponad 370
lekcji europejskich.

Celem inicjatywy „Młodzi
wiedzą o funduszach” jest pro-
mocja wśród młodzieży szkol-
nej funduszy unijnych, a także
pokazanie uczniom, co zmie-
niło się w ich okolicy dzięki pie-
niądzom z UE. 

DDoorroottaa  TTuusszzyyńńsskkaa

Laureaci IV edycji konkursu w towarzystwie europosła Filipa Kaczmarka, który objął nad nim wówczas patronat.
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Teraz przyszedł czas na kon-
sultacje społeczne. Zgodnie 
z założeniami ujętymi w har-
monogramie prac nad przygo-
towaniem dokumentu, roz-
poczną się one 14 październi-
ka i potrwają do 4 listopada.
Uwagi do wstępnego projektu
WRPO 2014+ można wyrazić
poprzez wypełnienie formularza
konsultacyjnego i przesłanie
go drogą elektroniczną na ad-
res wrpo2014-2020@wielko-
polskie.pl. Wszelkie informa-
cje oraz odpowiednie doku-
menty dostępne są na stronie
www.wrpo.wielkopolskie.pl.

W ramach konsultacji prze-
widziane są spotkania m.in. 
z jednostkami samorządu tery-
torialnego, środowiskiem na-
ukowym, partnerami społecz-
nymi i gospodarczymi w Kaliszu,

Koninie, Lesznie, Pile oraz w Po-
znaniu. Podczas konferencji
konsultacyjnych będzie możli-
wość osobistego zgłaszania
uwag do wstępnego projektu
WRPO 2014+. 

Przygotowywana jest także
Prognoza oddziaływania na
środowisko projektu WRPO
2014+, która zostanie udo-
stępniona do konsultacji 
w oddzielnym trybie. Ponadto,
przez niezależny podmiot ze-
wnętrzny wykonana zostanie
ocena ex ante dokumentu pro-
gramu, co – w połączeniu 
z opiniami uzyskanymi w toku
konsultacji społecznych – uła-
twi nadanie mu ostatecznego
kształtu.                          PPIITT

Niemal 2,2 mld euro otrzyma Wielkopolska w nowym unij-
nym rozdaniu.
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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

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Zaproszenie na konferencję

17 października w Poznaniu od-
będzie się konferencja „Wiel-
kopolska euro-PROW-incja”.
Podczas spotkania podsumo-
wane zostaną osiągnięcia
„Szkoły Liderek Rozwoju Lo-
kalnego”, tj. przykładu projek-
tu sieciowego budującego ka-
pitał społeczny na obszarach
wiejskich. Zostaną także ogło-
szone wyniki konkursów: „Ko-
biety w akcji” oraz „Hymn Li-
derek”. Dyplomy wręczy laure-
atkom członek zarządu woje-
wództwa Tomasz Bugajski. Dru-
ga część konferencji poświę-
cona będzie dobrym praktykom
we wdrażaniu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

PROW – ekspres 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Depar-
tamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje inicja-
tywę pod nazwą „Wielkopolski Klub Fotograficzny”. Przedsięwzię-
cie ma promować dobre praktyki w wykorzystaniu środków unijnych.
Ciekawe zgłoszenie nadesłała Lokalna Grupa Działania „Wrota Wiel-
kopolski” realizująca tzw. małe projekty w ramach Inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki
wsparciu z programu zorganizowano takie przedsięwzięcia, jak: 
„I Braliński Cross Rowerowy” (na zdjęciu), „Nordic Walking Park”,
„Remont obiektu użyteczności publicznej – sali należącej do kom-
pleksu rekreacyjno-sportowego w Piaskach” czy „Utworzenie miej-
sca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Mroczeń
w Gminie Baranów”. Założeniem projektów było wzmocnienie toż-
samości kulturowej regionu, integracja mieszkańców oraz posze-
rzenie oferty kulturalno-społecznej z obszaru działania LGD „Wro-
ta Wielkopolski”.
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć i fotoreportaży dotyczących wiel-
kopolskich obszarów wiejskich. Fotografie znajdują się na stronie
www.wielkopolskie.ksow.pl oraz www.prow.umww.pl, gdzie za-
mieszczono też warunki uczestnictwa w „Wielkopolskim Klubie Fo-
tograficznym”. FO

T:
 A

R
C

H
IW

U
M

 L
G

D
 „

W
R

O
TA

 W
IE

LK
O

PO
LS

KI
”

Wielkopolski Klub Fotograficzny

Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich UMWW był organi-

zatorem stoiska regionalnego 
w „Miasteczku Regionów” w Spa-
le, a samorząd województwa
wielkopolskiego reprezentował
członek zarządu Tomasz Bu-
gajski, który na zaproszenie
prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego uczestniczył w uro-
czystościach dożynkowych.

Podczas oficjalnej części wy-
darzenia Wielkopolskę repre-
zentowały także zespoły oraz
artyści ludowi. Zarówno na do-

żynkowych scenach, jak i przy
stoisku promocyjnym naszego
regionu wystąpili: młodzieżo-
wy Zespół Tańca Ludowego
„Uśmiech” i Zespół Ludowy
„Maniewiacy”. Wspólny występ
tego drugiego zespołu z Obor-
nicką Orkiestrą Dętą był nie-
wątpliwą atrakcją niedzielnego
popołudnia w centrum Spały.

Stoisko Wielkopolski zosta-
ło tradycyjnie wykonane w ca-
łości z wikliny przez nowoto-
myskich plecionkarzy i wyróż-
niało się podczas dożynek.
Odwiedzający mogli zapoznać

się z dziedzictwem kulinarnym
naszego regionu i skosztować
specjałów przygotowanych na
tę okazję przez wielkopolskich
przetwórców oraz lokalne gru-
py działania i współpracujące 
z nimi koła gospodyń wiejskich.

Nie zabrakło znakomitych
wędlin, twarogów, jogurtów
oraz pysznego gziku wielko-
polskiego, którymi częstowali
się goście. Nie tylko najmłod-
szym smakowały łakocie, takie
jak rogale świętomarcińskie 
i andruty kaliskie. Dodatkowo
wystawiono też potrawy trady-

cyjne z województwa wielko-
polskiego wpisane na krajową
listę produktów tradycyjnych.

Niewątpliwą atrakcją sto-
iska był wypiek chleba na za-
kwasie. Trudu tego podjęli się
właściciele gospodarstwa agro-
turystycznego „Pod Lipą” z Sy-
cyna koło Obornik. W „Alei
Twórców” uczestnicy dożynek
poznali z kolei magię ginących
zawodów i tradycji, m.in. ozda-
biania porcelany, szkła i tka-
niny z wykorzystaniem moty-
wów biskupiańskich, prac ko-
wala czy rzeźby w drewnie pre-

zentującej obrzędy związane 
z wielkopolską wsią.

Po raz kolejny prezentacja
województwa wielkopolskiego
wzbudziła spore zainteresowa-
nie wśród gości dożynkowych 
i mieszkańców regionu łódz-
kiego.

– Miałem przyjemność po-
witać prezydenta Bronisława
Komorowskiego i Pierwszą
Damę przy wielkopolskim sto-
isku. Pan prezydent spędził
czas w niezwykle przyjaznej
atmosferze, rozmawiając z sa-
morządowcami oraz przedsta-

wicielami firm i lokalnych grup
działania, prezentującymi ich
dorobek kulinarny – stwierdził
członek zarządu województwa
Tomasz Bugajski.

Wielkopolski wieniec dożyn-
kowy, który w konkursie na
„Najładniejszy wieniec dożyn-
kowy o nagrodę Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej” za-
jął czwarte miejsce, został
przekazany głowie państwa
przez grupę wieńcową złożoną
z tancerzy z Zespołu Pieśni 
i Tańca „Przygodzice” oraz ka-
peli „Boćki”.

Święto plonów z prezydentem
14-15 września w Spale, w województwie łódzkim, odbyły się Dożynki Prezydenckie – ogólnopolskie
podziękowanie za całoroczny trud rolników i owocne plony. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski i członek zarządu województwa Tomasz Bugajski 
w towarzystwie przedstawicieli lokalnych grup działania.
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Wielkopolskie potrawy, m.in. wędliny, przypadły do gustu gościom zwiedzającym nasze 
stoisko.
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Aktywność pozarządowych
organizacji ekologicznych
jest niekiedy stereoty-

powo traktowana jako przejaw
„ekoterroryzmu”. Oskarża się
je o wstrzymywanie inwestycji
i o blokowanie rozwoju gmin
oraz zarzuca się im naiwne
przywiązanie do „ochrony pa-
jączków, ptaszków i żabek”.

Tymczasem praca przyrod-
ników skupionych w organiza-
cjach pozarządowych jest bar-
dzo niedoceniana. Prowadzą
oni badania różnych kompo-
nentów środowiska, zmian 
w nim zachodzących i ich wpły-
wu na życie człowieka. Bada-
nia przyrodnicze pozwalają zin-
wentaryzować populacje po-
szczególnych gatunków i oce-
nić stan siedlisk, pomagają też
planować taki rozwój regio-
nalny, który, znając potrzeby
rozwojowe człowieka, uwzględ-
nia przyrodnicze warunki tegoż
rozwoju. To właśnie badania
przyrodnicze pozwoliły po raz
pierwszy dostrzec zmiany kli-
matu (to, że mają miejsce, jest
rzeczą niepodważalną, dysku-
towana jest tylko rola czło-
wieka) i ocenić zgubny wpływ
niekontrolowanego i niezrów-
noważonego rozwoju cywiliza-
cji przemysłowej na środowisko
naszego życia.

Organizacje pozarządowe
przeobraziły się w profesjo-
nalne podmioty wspomagają-
ce samorządy w staraniach 
o poprawę otoczenia i są po-
ważnym partnerem w spra-
wach rozwoju regionalnego.
Każda z nich prowadzi działa-
nia w różnych obszarach 
– ochrony przyrody, gospo-
darki wodnej, edukacji ekolo-
gicznej. Każda dysponuje fa-
chowym zapleczem naukowym
i wolontariackim, umożliwiają-
cym aktywność w terenie. Do-
skonała znajomość obszaru
działania pozwala organiza-
cjom pozarządowym wskazy-
wać na problemy znacznie
szybciej niż organom samo-
rządu czy administracji ochro-
ny środowiska. 

Prezentujemy (alfabetycz-
nie) dosłownie kilka z nich, po-
kazując różnorodność form ich
aktywności.

AAggeennccjjaa  IInnffoorrmmaaccjjii  ii  OOcchhrroonnyy
ŚŚrrooddoowwiisskkaa – pozarządowa fun-
dacja zaangażowana w szero-
ko rozumianą ochronę środo-
wiska, działa już dziesięć lat.
Najbardziej znaną formą jej
aktywności są działania konfe-
rencyjne i edukacyjne. Od kil-
ku lat organizuje m.in. Po-
znańskie Dni Recyklingu, Wiel-
kopolskie Dni Wody, Regional-
ne Forum Gospodarki Odpada-
mi, Poznańskie Forum Eduka-
cji Ekologicznej i wydaje Zeszyty
Edukacji Środowiskowej. 

Poznańskie Dni Recyklingu
to przedsięwzięcie promujące
racjonalne gospodarowanie
odpadami w aglomeracji po-
znańskiej. To właśnie podczas
PDR zostały określone pierw-
sze standardy gospodarki od-
padami w Poznaniu i miejsco-
wościach sąsiednich, które
dzisiaj są wdrażane przez sa-
morządy. Wielkopolskie Dni
Wody to z kolei cykl wydarzeń
konferencyjno-edukacyjnych
nakierowanych na zagadnienia
związane z ochroną wód i ra-
cjonalnym gospodarowaniem
ich zasobami. Agencja w for-
mule Debat Warciańskich roz-
poczęła w Poznaniu dyskusję
na temat zagospodarowania
obszarów nadwarciańskich 
w miastach. AIOŚ prowadzi
także specjalistyczny program
„Przedsiębiorcy dla Środowi-
ska”.

EEuurrooppeejjsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo
EEkkoorroozzwwoojjuu – działa od 2000 r.
i jest skupione na zagadnie-
niach ochrony środowiska,
ochrony przyrody i krajobrazu
oraz narodowych dóbr kultury.
Dba też o rozwój świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
nawiązuje współpracę z innymi
organizacjami ekologicznymi,
promuje produkty i usługi przy-
jazne środowisku oraz wydaje
publikacje. Prowadzi m.in. pra-
ce badawczo-rozwojowe, mo-
nitoring środowiska, wymianę
doświadczeń i wspólne przed-
sięwzięcia z organizacjami po-
zarządowymi oraz kołami na-
ukowymi poznańskich uczelni,
a także działalność edukacyj-
ną (zwłaszcza warsztaty, se-
minaria, konferencje, festyny
i happeningi).

Towarzystwo bierze aktywny
udział w Poznańskich Festi-
walach Nauki i Sztuki, pre-
zentując Program Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów dla uczel-
ni wyższych miasta Poznania.
Corocznie organizuje także po-
znańskie obchody Światowego
Dnia Środowiska. Innym zna-
nym projektem ETE jest pro-
gram „Ochrona środowiska 
– ochroną portfela”. Jego ce-
lem jest uświadomienie, że
podczas nawet najprostszych
codziennych czynności bardzo
silnie oddziałujemy na środo-
wisko.

FFuunnddaaccjjaa  BBiibblliiootteekkaa  EEkkoolloo--
ggiicczznnaa – głównym obszarem jej
aktywności jest prowadzenie
księgozbioru poświęconego 
w całości zagadnieniom ochro-
ny środowiska i zrównoważo-
nego rozwoju. To jedyna tego
rodzaju placówka w regionie, 
a jedna z bardzo niewielu 
w kraju, nakierowana na po-
trzeby edukacji prowadzonej 
w szkołach, choć adresatami
działalności fundacji są też

Kilka słów o poznańskich ekologach
W jaki sposób dbają o środowisko działające w regionie organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe prowadzą badania środowiska przydatne samorządom. Na zdjęciu
zimowe liczenie ptaków.
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wszyscy inni zainteresowani
sprawami ekologii. W oparciu
o zgromadzony księgozbiór
oraz środowisko naukowców 
i współpracujących wolonta-
riuszy, biblioteka prowadzi ak-
tywną działalność w zakresie
edukacji ekologicznej i dzia-
łalności popularyzatorskiej. 

Jednym ze znanych projek-
tów jest „Akademia 3R”, pilo-
tażowy program edukacyjny
na rzecz kształtowania zrów-
noważonych wzorców kon-
sumpcji w zakresie ogranicze-
nia ilości odpadów opakowa-
niowych wśród młodzieży. In-
nymi przedsięwzięciami są
m.in. Przyrodnicze Laborato-
rium Interaktywne (prezentu-
jące zagadnienia z obszarów
ochrony środowiska, biologii,
geografii), Wielkopolski Biule-

tyn Ekologiczny, wystawy 
i ekspozycje tematyczne o róż-
nych problemach ochrony śro-
dowiska.

FFuunnddaaccjjaa  PPrrooTTeerrrraa – to pod-
miot powołany do prowadzenia
działalności edukacyjnej, głów-
nie w obszarze gospodarki od-
padami. Nie jest to jednak je-
dyny obszar aktywności fun-
dacji. Posiada bogatą ofertę
edukacyjną adresowaną do
szkół, zainteresowanych na-
uczycieli i samorządów teryto-
rialnych. Fundacja jest naj-
bardziej znana z takich pro-
jektów edukacyjnych jak
Śmieć(i)my, Akademia Zrów-
noważonego Rozwoju, reali-
zacji filmów edukacyjnych do-
tyczących walorów przyrodni-
czych obszarów Natura 2000
czy debat oksfordzkich po-

święconych problematyce
zrównoważonego rozwoju. Fun-
dacja ProTerra prowadzi rów-
nież takie programy edukacyj-
ne jak „Śledź śmieć”, „Kupuj 
z głową”, „Ekoznaki”, „Zrób coś
dla klimatu” oraz Program Sor-
towanie.

PPoollsskkiiee  TToowwaarrzzyyssttwwoo  OOcchhrroo--
nnyy  PPrrzzyyrrooddyy  „„SSaallaammaannddrraa”” – to
jedno z najbardziej aktywnych
i znanych w Polsce profesjo-
nalnych stowarzyszeń przy-
rodniczych. Celem działania
„Salamandry" jest konserwa-
torska ochrona przyrody i sze-
roko pojęta edukacja przyrod-
niczo-ekologiczna. Towarzystwo
zostało założone w 1993 r. i pro-
wadzi szereg przedsięwzięć 
w zakresie tzw. ochrony prak-
tycznej nakierowanej na ochro-
nę nietoperzy, susła moręgo-

wanego i popielicy, ochrony
ptaków w miastach (m.in. 
w zakresie zapobiegania skut-
kom niewłaściwego ocieplania
bloków, ochrony sokołów i pu-
stułek) czy też ochronę walo-
rów przyrodniczych Doliny No-
teci. 

„Salamandra” prowadzi rów-
nież aktywną działalność 
w zakresie działań prawnych
związanych z obszarami Natu-
ra 2000 (starania o właściwe
wyznaczenie sieci w Polsce,
tworzenie planów ochrony ob-
szarów i kontrola ich skutecz-
nej ochrony), zapobiegania
szkodom przyrodniczym, do-
skonalenia prawa ochrony
przyrody (opiniowanie projek-
tów aktów prawnych i ich
zmian, lobbing na rzecz zwięk-
szenia skuteczności polskich
przepisów i ich zgodności
z prawem UE). Aktywność to-
warzystwa uzupełnia działal-
ność edukacyjna: organizo-
wane są konkursy wiedzy przy-
rodniczej, warsztaty i konfe-
rencje, a wydawany m.in. Ma-
gazyn Przyrodniczy Salaman-
dra.

PPoollsskkii  KKlluubb  EEkkoollooggiicczznnyy
– Okręg Wielkopolski, to or-
ganizacja nastawiona głównie
na działalność interwencyjną 
w zakresie przeciwdziałania
dewastacji środowiska. PKE
jest najbardziej znany z gło-
śnych interwencji, zwracają-
cych uwagę m.in. na dewa-
stację doliny Cybiny i istnieją-
cego tam obszaru chronione-
go czy na problem zasypywa-
nia Jeziora Swarzędzkiego gru-
zami pobudowlanymi i odpa-
dami. Prowadzi od lat liczne
interwencje w sprawach nie-
uzasadnionych wycinek drzew,
krzewów i dewastacji tere-
nów zielonych. Działacze PKE 
w Wielkopolsce stworzyli kil-
kanaście ścieżek edukacyj-
nych po obszarach przyrodni-
czo cennych, pomocnych 
w prowadzeniu edukacji eko-
logicznych. Ostatnio PKE bar-
dzo mocno zaangażował się 
w ochronę Jeziora Strzeszyń-
skiego, wskazując na liczne uj-
ścia nieoczyszczonych ście-
ków do jeziora i podnosząc
problem stworzenia komplek-
sowego programu gospodarki
wodno-ściekowej dookoła je-
ziora. 

***
To przegląd tylko niektó-

rych, aktywnych w skali regio-
nu, organizacji ekologicznych.
Nie wyczerpuje to katalogu
wszystkich organizacji, któ-
rych w Wielkopolsce jest kil-
kaset: działających w lokalnych
środowiskach bądź angażują-
cych się w poszczególne spra-
wy związane z ekologią. 

KKrrzzyysszzttooff  MMąącczzkkoowwsskkii
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monitorujemy radnych

>> Henryk Szopiński:

Akordeonowe obertasy
głównego kolejorza

>> Zdanie „radny to brzmi dumnie”… zgadza się, jeśli tę
służbę pełni się z pokorą.

>> Fakt, że Wielkopolanie nie znają radnych sejmiku…
To smutne, ale prawdziwe.

>> Podczas sesji sejmiku najczęściej siedzę obok…
radnej Barbary Nowak i dlatego… jestem coraz lepszy
z gramatyki i ortografii.

>> Podczas sesji najbardziej lubię słuchać… krótkich ri-
post przewodniczącego sejmiku.

>> Nie wyobrażam sobie samorządu województwa bez…
marszałka Marka Woźniaka.

>> Gdybym był marszałkiem… To trudne do wyobrażenia.
>> Ostatni raz jechałem regionalną koleją… 13 lipca

2013 r. Blues Expressem, którego jestem „głównym ko-
lejorzem”.

>> W szkole wołali na mnie… Enoch (tak miał na imię mój
tato).

>> Jako dziecko marzyłem o… karierze w show-biznesie.
>> W przeszłości myślałem, że zostanę… gitarzystą roc-

kowym.
>> Ostatnio najbardziej rozbawił mnie... śmiech mojej czte-

roletniej wnuczki Blanki.
>> Do szewskiej pasji doprowadza mnie… kłamstwo 

w żywe oczy.
>> Dla poprawy nastroju… zajadam się lodami i gram obe-

rtasy na akordeonie.

>> Henryk Szopiński
>> ur. 15 września 1962 r., Złotów
>>  muzyk, animator kultury, pracuje 

w Domu Polskim w Zakrzewie
>> wybrany z listy PO w okręgu nr 2
>> 7369 głosów
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Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 8 listopada.

Podczas wrześniowego posie-
dzenia sejmikowej Komisji
Kultury radni dyskutowali
między innymi o przyznaniu
dotacji w kwocie 100 tys. zł
dla gminy Murowana Goślina
na przygotowanie scenariusza
dla plenerowego widowiska 
z okazji 1050. rocznicy chrztu
Polski. 

Wyraziwszy swój scepty-
cyzm wobec tej propozycji,

radny Waldemar Witkowski
dorzucił: – Bardzo lubię Mu-
rowaną Goślinę. W wyborach
mam tam zawsze najwięcej
głosów, biorąc pod uwagę
wszystkie podpoznańskie
miejscowości, choć nie wiem,
dlaczego. 

– Bo masz największe pla-
katy – rozwiała natychmiast
wątpliwości przewodnicząca
komisji Maria Grabkowska.

usłyszane

Jak powszechnie wiadomo,
ulubionym napojem ludo-
wców służącym do wznosze-
nia toastów jest mleko 
i jego przetwory… Na zdję-
ciu, podczas Wielkopolskie-
go Święta Mleka w powiecie
kolskim, od lewej: Jerzy Gło-
wacki z Rady Ekspertów Mle-
czarstwa RP, wicemarsza-
łek Sejmu Eugeniusz Grzesz-
czak, przewodniczący sej-
mikowej Komisji Rolnictwa
Czesław Cieślak, minister
rolnictwa i rozwoju wsi Sta-
nisław Kalemba, członek za-
rządu województwa Krzysztof
Grabowski.FO
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podpatrzone

Wszystkie niewiasty, które
w ostatnim czasie mogły po-
czuć się zaniepokojone wido-
kiem mężczyzny czającego
się w zaroślach koło Urzędu
Marszałkowskiego, spieszy-
my uspokoić: to tylko radny
Marek Sowa!

– Zadałem sobie trudu i po-
czekałem trochę w krzakach
pod urzędem, żeby zobaczyć,
czy w Europejskim Tygodniu
Zrównoważonego Transpor-
tu panowie marszałkowie
skorzystają z roweru, dar-
mowego tramwaju lub chociaż
pociągiem się przejadą – wy-
znał podczas wrześniowej se-

sji sejmiku radny Sowa. 
– Trochę mi smutno, bo za-
rząd się nie popisał…

Panie zatem uspokojone,
nie wiemy natomiast, czy od-
powiedzi marszałków zado-
woliły radnego. Marek Woź-
niak tłumaczył bowiem, że
przyjechałby rowerem, ale
nie potrafi się odświeżyć 
w umywalce z zimną wodą,
zaś Wojciech Jankowiak za-
pewniał, że z roweru korzysta
(czego dowodem miały być
rany na ręce?!), ale akurat 
w czasie, gdy radny Sowa
siedział w krzakach, on po-
dróżował do Wałbrzycha.

Co miesiąc wysyłamy „Moni-
tor” m.in. do polskich euro-
parlamentarzystów, w tym
do warszawskiego biura Da-
nuty Hübner przy ul. Nowy
Świat 33/7. We wrześniu
otrzymaliśmy z Poczty Pol-
skiej zwrot z adnotacją: „ww.
adresat wyprowadził się”.
Przeprowadzki zdarzają się,
dlatego postanowiliśmy zak-
tualizować dane teleadreso-
we, by kolejny numer „Moni-
tora” bez przeszkód dotarł
do odbiorcy.

Pierwszy telefon odebrał
współpracownik Danuty Hüb-
ner, który zapewnił, że adres

biura jest dobry i nie było żad-
nej przeprowadzki: – Jestem
akurat w pobliżu, za chwilę
będę przechodził Nowym
Światem i mogę to panu po-
twierdzić. Ale jeśli nie chce
pan czekać, podam numer do
asystenta europosłanki. 

– Dzień dobry. Dzwonimy,
bo mamy dla szefowej kore-
spondencję, ale listonosz od-
dał ją z dopiskiem o prze-
prowadzce – zapewniamy
cierpliwie kolejnego roz-
mówcę. – To niemożliwe, sie-
dzę przecież właśnie w tym
biurze! – odpowiada zasko-
czony asystent.

usłyszane wyśledzone

W dalekim Zamościu drużyna
UMWW zadebiutowała w Mistrzo-
stwach Polski Urzędów Marszał-
kowskich w Piłce Nożnej. Nasi za-
jęli XVI miejsce (ci, którzy nie wie-
dzą, ile mamy województw, niech
lepiej pozostaną w błogiej nie-
świadomości…), wrócili za to 
z okazałym pucharem dla „druży-
ny fair play”. Jak tłumaczył nam
radny Marcin Porzucek, który
wzmocnił ekipę urzędników, pu-
char przyznano za to, że nasi za-
wodnicy, choć brutalnie pokopa-
ni już w pierwszych minutach
pierwszego meczu, postanowili
po chrześcijańsku nie oddawać
prześladowcom. Mamy nadzieję,
że nie chodziło o to, iż nie mogli
dogonić przeciwników oraz ich
kostek i piszczeli… FO
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