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Zatrzymane w kadrze Przed 96. rocznicą WRPO coraz bliżej
Co w naszym regionie intryguje dzisiaj za-
wodowych fotografów? Jak udokumentowali
oni ciekawe wydarzenia z 2014 roku? Co uzna-
li za najważniejsze w naszym województwie?
Jak zinterpretowali otaczającą nas rzeczywi-
stość? Przyjrzeliśmy się najlepszym pracom do-
cenionym przez jury tegorocznej edycji kon-
kursu „Wielkopolska Press Photo”, organizo-
wanego tradycyjnie przez Wielkopolską Bi-
bliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu. Na naszych łamach pre-
zentujemy kilkanaście wybranych przez nas
fotografii (na zdjęciu obok – praca Piotra No-
waka z cyklu „Oddział D”). >> strony 8-9 FO
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Już wkrótce będziemy obchodzić 96. rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Mar-
szałek województwa zaprasza na centralne
uroczystości, które odbędą się 27 grudnia
w Poznaniu. Jak zwykle nie zabraknie atrak-
cji dla wszystkich, którzy pojawią się w tym
dniu na placu Wolności. Natomiast 28 grud-
nia – zgodnie z kilkuletnią tradycją – roczni-
cowe świętowanie przeniesie się do Warszawy.
Wkrótce, w drugiej połowie stycznia, na
ekrany kin wejdzie natomiast długo oczeki-
wana „Hiszpanka” – film fabularny, poru-
szający wątki związane z Powstaniem Wiel-
kopolskim. >> strona 3

Na finiszu znalazły się uzgodnienia dwóch
kluczowych dokumentów, kreślących inwe-
stycyjną mapę Wielkopolski na najbliższe lata,
szczególnie w zakresie przedsięwzięć mających
uzyskać unijne dofinansowanie.

14 listopada Wielkopolska podpisała z rzą-
dem kontrakt terytorialny. Natomiast 28 li-
stopada marszałek Marek Woźniak wysłał do
Brukseli ostateczną wersję Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Teraz czekamy na jego pod-
pisanie przez Komisję Europejską, by od po-
czątku 2015 roku mogły ruszyć pierwsze
konkursy na unijne dotacje. >> strony 12-13

Pojedzie więcej
pociągów
14 grudnia wchodzi w życie
nowy rozkład jazdy pocią-
gów. Dobra wiadomość dla
pasażerów – w Wielkopolsce
będą one jeździć szybciej,
częściej i o coraz lepszym
standardzie. >> strona 2

W sieci
smaczniej
W naszym cyklu prezentuje-
my kolejnych członków Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska. Dziś piszemy
o producentach i sprzedaw-
cach tradycyjnych wędlin.

>> strona 6

Dziecięca
encyklopedia
Przez rok uczniowskie zespo-
ły pod opieką nauczycieli z ca-
łego regionu przygotowały bio-
gramy ponad 900 lokalnych
bohaterów. Tak powstała Cy-
frowa Dziecięca Encyklope-
dia Wielkopolan. >> strona 7

O hotelach
z przeszłością
Z okazji zbliżającej się rocz-
nicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego przypomi-
namy o roli, jaką w wydarze-
niach z końca 1918 i począt-
ku 1919 roku odegrały po-
znańskie hotele Bazar i Ro-
yal. >> strona 10

Inna strona
samorządu
Co podpatrzyliśmy podczas
inauguracyjnej sesji wielko-
polskiego sejmiku? A co się
działo na Dniu Świętego Mar-
cina w Brukseli? Jak pole-
gliśmy w nierównym boju
z PKW... SPAM, czyli o czym
do nas piszą. >> strona 16

Frekwencja w wyborach do sejmiku w wo-
jewództwie wielkopolskim wyniosła 46,7
proc., ale aż 22,77 proc. oddanych głosów

(najwięcej w skali kraju) okazało się nieważ-
nych. To oznacza, że ostateczny wynik wybo-
rów do sejmiku jest efektem głosowania
985.403 Wielkopolan (spośród ponad 2,7 mln
do tego uprawnionych).

Wyborcy postanowili, że rządząca woje-
wództwem koalicja PO-PSL pozostanie u wła-
dzy (w stosunku do 2010 r. uzyskała ona nie-
co mniej głosów, ale o jeden mandat więcej).
Pod względem liczby zdobytych mandatów wy-
bory wygrała PO (13 miejsc w sejmiku), a pod
względem liczby uzyskanych głosów – PSL.
Swoich radnych wojewódzkich mają ponadto
PiS, SLD Lewica Razem oraz (po raz pierw-
szy) komitet Ryszarda Grobelnego Teraz
Wielkopolska. W porównaniu z wyborami
sprzed czterech lat pod każdym względem
(mandaty, liczba i odsetek głosów) najwięcej
zyskało PSL, a stracił – SLD.

Konsekwencją tych wyników były decyzje
podjęte przez radnych na I sesji sejmiku, któ-
ra odbyła się 1 grudnia: wybór zarządu wo-
jewództwa (na czele z marszałkiem Mar-
kiem Woźniakiem z PO, który w wyborach
zdobył najwięcej głosów spośród wszystkich
startujących kandydatów) i prezydium izby
(z przewodniczącym Krzysztofem Paszykiem
z PSL). >> strony 2, 4-5

Wybór Wielkopolski
Niespełna milion mieszkańców regionu wyłoniło 16 listopada przy urnach
samorządowe władze województwa na kolejne cztery lata.
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Artur Boiñski

na wstêpie

Co jest
większym
wstydem

Po – wyjątkowo opóźniającym się – ogłoszeniu wyników
wyborów do sejmiku w Wielkopolsce podniosło się larum,
że mieliśmy najwięcej w kraju, bo aż 22,77 procent głosów
nieważnych. Niestety, nie wiemy, jakie dokładnie były
przyczyny nieważności poszczególnych głosów. Można
wnioskować, że były to trzy kategorie: ci, którzy świadomie
oddali głos nieważny, chcąc (do czego mają prawo) pokazać,
co myślą o klasie politycznej; ci, którzy nie znając
kandydatów, nie poparli żadnego z nich; wreszcie ci, którzy
pogubili się w „technologii” głosowania.
Nie lekceważę tego wskaźnika. Muszę jednak przyznać, że
mnie znacznie bardziej niż owe niespełna 300 tysięcy głosów
nieważnych martwi prawie 1,5 miliona głosów… nieoddanych.
Bo aż tylu Wielkopolan nie było zainteresowanych tym,
by pójść do urn i zadecydować, kto będzie w ich imieniu rządził.
A ci, których głosy nie zostały uwzględnione w ostatecznym
ustaleniu wyników, przynajmniej podjęli wysiłek wybrania się
do lokali wyborczych, co trzeba docenić.
To oczywiście wstyd być województwem-liderem w odsetku
głosów nieważnych. Ale jeszcze większy – mieć w regionie
większość obywateli mających w nosie sprawy publiczne. �

19 listopada w Poznaniu
bibliotekarze odebrali na-
grody im. Andrzeja Wojt-
kowskiego.

W konkursie, organizowa-
nym od 1994 r. przez okręgo-
wy zarząd Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w Po-
znaniu, za swoją pracę i osią-
gnięcia nagradzani są naj-
lepsi bibliotekarze z regionu.
Patronem jest zasłużony Wiel-
kopolanin, Andrzej Wojtkow-
ski – historyk, bibliotekarz,
długoletni dyrektor poznań-
skiej Biblioteki Raczyńskich.

Tegoroczne wyróżnienia
odebrali: Aleksandra Baum-
gart z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Koninie, Bogu-
sława Dembińska – dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy im. K. Iłłakowi-
czówny w Trzciance oraz
Tadeusz Matraszek z Miej-
skiej Biblioteki Publicznej
im. S. Michalskiego w Cho-
dzieży.

Podczas uroczystości w Pa-
łacu Działyńskich w Poznaniu
nagrody wręczył marszałek
Marek Woźniak. RAK

Nagrody dla bibliotekarzy

Frekwencja w wyborach do wielko-
polskiego sejmiku wyniosła 46,7
proc. To mniej niż cztery lata wcze-

śniej (wówczas do urn poszło 47,04 proc.
uprawnionych). W dodatku, jak się oka-
zało, nasze województwo znalazło się na
pierwszym miejscu pod względem od-
setka głosów nieważnych – było ich aż
22,77 proc. (w 2010 roku – 15,27 proc.)
To oznacza, że ostateczny wynik wybo-
rów do sejmiku jest efektem głosów od-
danych przez 985.403 Wielkopolan (spo-
śród ponad 2,7 mln do tego uprawnio-
nych).

Najwięcej mandatów (13) ponownie
zdobyła PO. PSL, choć dostało nieco wię-
cej głosów, to w wyniku sposobu przeli-
czania ich na mandaty, uzyskało 12
miejsc w sejmiku. 8 mandatów przypa-
dło PiS, 4 – komitetowi SLD Lewica Ra-
zem (choć prawdopodobnie ten sejmi-
kowy klub będzie jedynie 3-osobowy, bo
wybrany z listy tego komitetu Stefan Mi-
kołajczak podczas I sesji zakomunikował,
że pozostaje radnym niezrzeszonym),
a 2 – komitetowi Ryszarda Grobelnego
Teraz Wielkopolska.

Patrząc na indywidualne wyniki, re-
kordziści zdobyli poparcie ponad 20 ty-
sięcy osób (szczegóły – infografika). Naj-
mniejsza liczba głosów, która wystarczyła
do objęcia mandatu, to 3560 Ryszarda
Napierały z PSL, który zajął miejsce par-
tyjnego kolegi Kazimierza Chudego (ten
w sejmiku nie zasiadł, bo jednocześnie
został wybrany na wójta Pakosławia).
Spośród tych, którzy bezpośrednio zdo-
byli mandaty, najmniej głosów (poniżej
5 tysięcy) zebrali Andrzej Pospieszyński
z PO i Mirosława Kaźmierczak z PSL.
W poprzednich wyborach także po oko-
ło 3,5 tysiąca głosów wystarczało nie-
którym do zdobycia mandatu. Nato-
miast rekordziści mieli wtedy lepsze wy-
niki – cała pierwsza piątka w 2010

roku wyraźnie przekroczyła barierę 20
tysięcy głosów, a najlepszy z kandydatów
– Marek Woźniak z PO miał poparcie po-
nad 28 tysięcy wyborców.

Jeśli wziąć pod uwagę proporcjonalne
odniesienie do wszystkich głosów odda-
nych w danym okręgu, najlepszy wynik
uzyskał Czesław Cieślak z PSL (prawie
14 proc.), przed Markiem Woźniakiem

z PO (13 proc.) i Krzysztofem Grabow-
skim z PSL (ponad 12,5 proc.). Dla po-
równania – w 2010 roku liderzy pod tym
względem (Leszek Wojtasiak z PO
i Kazimierz Pałasz z SLD) zgarnęli
w swoich okręgach po ponad 16,5 proc.
wszystkich oddanych tam głosów.

A jak wyglądają zyski i straty czterech
partii, które wprowadziły swoich kan-
dydatów do sejmiku zarówno IV, jak i V
kadencji? Pod każdym względem naj-
większy przyrost odnotowało PSL,
a największe straty SLD.

Ludowcy dostali o ponad 60 tysięcy
głosów więcej, ich poparcie wzrosło o 7,8
proc., mają 5 dodatkowych mandatów.
Co ciekawe, również cztery lata temu to
PSL było partią o największym procen-
towym (4,68 proc.) i liczbowym (ponad 56
tysięcy) przyroście oddanych głosów
(wtedy pozwoliło to jednak na tylko
czwarty wynik w regionie).

SLD stracił tym razem ponad 120 ty-
sięcy (!) głosów, 10,31 proc. poparcia oraz
5 mandatów. Straciła też PO (ponad 91
tysięcy głosów, 6,31 proc., 4 mandaty),
nieznacznie zyskało zaś PiS (niespełna
2 tysiące głosów, 1,86 proc., 2 mandaty).

Rozpoczynająca trzecią kadencję rzą-
dów w samorządzie województwa ko-
alicja PO-PSL w sumie co prawda do-
stała o ponad 31 tysięcy głosów mniej niż
w 2010 roku, ale zyskała 1,49 proc.
ogółu oddanych ważnych głosów oraz
1 mandat.

W obecnym sejmiku mamy aż 21 no-
wych radnych. To spora rotacja, biorąc
pod uwagę fakt, że cztery lata temu
zmieniło się tylko 17 osób. W nowo wy-
łonionym składzie znalazło się obecnie 10
kobiet. Co ciekawe, spośród 7 pań za-
siadających w sejmikowych ławach jesz-
cze dwa miesiące temu mandat obroni-
ła zaledwie jedna – Tatiana Sokołowska
z PO. ABO

Wybór Wielkopolski
Niespełna milion mieszkańców regionu zadecydowało 16 listopada
o składzie sejmiku województwa.

Kryształowy
przetarg WZDW
Postępowanie przetargo-
we na budowę obwodnicy
Opalenicy nagrodzono
Kryształem Zamówień Pu-
blicznych.

Nagroda, którą otrzymał
Wielkopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Poznaniu, przy-
znawana jest od 6 lat przez re-
dakcję miesięcznika „Prze-
targi Publiczne”, by promować
dobre praktyki wśród zamó-
wień publicznych.

Kapituła skupiająca naj-
większe polskie autorytety
w tej dziedzinie przyznaje
wyróżnienia w kilku katego-
riach. Budowę obwodnicy
Opalenicy, realizowaną w sys-
temie „Zaprojektuj i wybu-
duj”, nagrodzono wśród „In-
westycji wpływających na po-
prawę funkcjonowania infra-
struktury drogowo-komuni-
kacyjnej”.

W tym roku do nagrody
zgłoszono 213 projektów. RAK

Więcej pociągów
14 grudnia wchodzi w ży-
cie zimowy rozkład jazdy
pociągów. Będą jeździć
szybciej i częściej.

Pasażerowie nieufnie pod-
chodzą do nowych rozkładów
jazdy, bo zwykle przynoszą
one niekorzystne zmiany:
mniejszą liczbę kursów, zmia-
nę godzin. 14 grudnia będzie
inaczej, bo pociągi mają jeździć
częściej, a na tory trafią nowe
i zmodernizowane składy.

Zmiany odczują najbardziej
pasażerowie podróżujący po-
ciągami Kolei Wielkopolskich
między Wągrowcem i Pozna-
niem, gdzie pojawi się 5 no-
wych kursów w obie strony
oraz Poznaniem i Lesznem,
gdzie w godzinach szczytu
pociągi Przewozów Regional-
nych pojadą co 30 minut.

Więcej składów pojedzie też
w kierunku Szczecina, Koni-
na, Zielonej Góry, Wrocławia.
Od połowy grudnia nowy po-

ciąg zabierze np. pasażerów
do Kostrzyna Wlkp. i do Zbą-
szynka, dokąd wydłużono też
trasy dwóch składów, koń-
czących dotąd trasy w Opa-
lenicy i Nowym Tomyślu.

Pasażerów ucieszy też fakt,
że na wielkopolskich torach
pojawią się nowoczesne po-
ciągi „impuls” kupione przez
województwa zachodniopo-
morskie i lubuskie, a spółka
Przewozy Regionalne ma za-
pewnić 21 zmodernizowanych
składów (z klimatyzacją, no-
wymi siedzeniami), z których
pierwsze wyjadą na trasy na
początku 2015 r.

Liczba osób podróżujących
koleją wzrasta i na niektórych
przystankach trudno wsiąść do
pociągu, zwłaszcza w godzi-
nach szczytu. Dlatego koleja-
rze testują, czy pociągi złożo-
ne z trzech „elfów” zmieszczą
się przy peronach na najbar-
dziej obleganych trasach. RAK

Kilkaset osób – w tym europosłowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, unij-
nych instytucji i regionalnych przedstawicielstw – przyjęło zaproszenie marszałka Mar-
ka Woźniaka na Dzień Świętego Marcina w Brukseli. Piąta odsłona tej corocznej imprezy
promującej nasze województwo odbyła się 18 listopada w wielkopolskim przedstawi-
cielstwie. Jak zawsze nie zabrakło wypiekanych na miejscu rogali, innych tradycyjnych
przysmaków z Wielkopolski oraz muzyki na żywo. Po raz pierwszy imprezę otworzył oso-
biście święty Marcin, który specjalnie przybył z Poznania do unijnej stolicy. ABO
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Rogale świętego Marcina podbiły Brukselę
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Przed 96. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

W smartfonie

Aplikacja „27 Grudnia” to
mobilny przewodnik na
smartfony, zawierający opisy
ponad 700 miejsc związa-
nych z Powstaniem Wielko-
polskim, położonych na ob-
szarze 7 województw, jak
również propozycje krótszych
(po Poznaniu), bądź dłuż-
szych (po Wielkopolsce) wy-
cieczek. Użytkownik może
tworzyć listę odwiedzonych
miejsc, dodawać nowe zdjęcia
oraz wziąć udział w wirtual-
nej rozgrywce.

Aplikacja „27 Grudnia” jest
elementem projektu GPSwiel-
kopolska, koordynowanego
przez Departament Sportu
i Turystyki Urzędu Marsza-
łkowskiego. Można ją bez-
płatnie pobrać z oficjalnych
sklepów – Google Play (An-
droid), App Store (iOS), Win-
dows Phone Store (Windows
Phone). ABO

– Wkrótce „Hiszpanka” trafia
do kin. Trochę przyszło nam
czekać na tę premierę…
Przypomnijmy więc, jakie
były początki filmu mające-
go dotykać wątków Powsta-
nia Wielkopolskiego.
– Inspiratorem był marszałek
Marek Woźniak. W grudniu
2010 roku, podczas konferen-
cji prasowej padły jego słowa,
że kolejną – po inscenizacji na
placu Wolności w 90. rocznicę
wybuchu powstania – dużą
inicjatywą mógłby być film fa-
bularny. Prace nad tym za-
częliśmy w 2011 roku, roz-
strzygając w październiku kon-
kurs na nowelę, mającą być
podstawą scenariusza. Cza-
sowo zadanie było karkołomne,
niemniej termin ukończenia
dzieła do 27 grudnia 2013
roku wydał się nam realny.
Warto jednak przypomnieć,
jaka ostatecznie okazała się
skala tego przedsięwzięcia.
Ponad 1000 godzin planu zdję-
ciowego; 5000 ujęć, w tym 450
z udziałem efektów specjal-
nych; sceny batalistyczne krę-
cone przy użyciu sześciu ka-
mer jednocześnie; aktorzy
z Polski, USA, Niemiec, Fran-
cji, Austrii; 2000 statystów; 50
kaskaderów; 100 kostiumów
sprowadzonych z sześciu kra-

jów. Zdjęcia zakończyliśmy na
początku 2013 roku. I pewnie
zdążylibyśmy z postproduk-
cją do końca 2013 roku, gdy-
by nie ilość efektów specjal-
nych i fakt, że chcieliśmy
być bezkompromisowi. Je-
steśmy wdzięczni panu mar-
szałkowi, że zgodził się, iż sko-
ro tyle pracy zostało włożone
w dbałość o każdy detal, to
warto poczekać jeszcze tro-
chę, by nie stracić na jakości.
Późniejszy wybór konkretnej
daty wprowadzenia filmu do
kin to już decyzja dystrybuto-
ra, związana z kalendarzem
zaplanowanych premier.

– O skali przedsięwzięcia
świadczy też okazały jak na
polskie warunki budżet filmu
– ponad 24 mln zł. Przypo-
mnijmy, że jego zaczątkiem
było przekazanie 6 mln zł
przez samorząd wojewódz-
twa.
– Jak w każdej dużej produk-
cji, ważny jest inicjator. Jestem
przekonany, że gdyby nie
wspomniana decyzja samo-
rządu, nie udałoby się zebrać
takiego budżetu i nie myśleli-
byśmy o tym filmie z takim
rozmachem.
– Nie obawia się pan reak-
cji osób, które mogłyby się

spodziewać, że „Hiszpan-
ka” będzie filmem opowia-
dającym przebieg powsta-
nia?
– Jak w każdej dziedzinie
sztuki, są ludzie bardziej
otwarci na nową formę opo-
wieści i osoby bardziej kon-
serwatywne. Od samego po-
czątku i pan marszałek, i twór-
cy filmu jasno podkreślali, że
to nie ma być dokument fabu-
laryzowany, odtwarzający hi-
storię powstania. To jest prze-
piękna historia, pokazująca
tamte czasy, pokazująca mą-
drość Wielkopolan oraz to, jak
wygrywać powstanie – że musi

być ramię zbrojne, ale i musi
być zaprzężony do tego umysł.
Wydaje mi się, że jeżeli wi-
dzowie przyjdą z nastawie-
niem, iż wchodzą w świat wy-
kreowany przez reżysera, to
będą zadowoleni. Staraliśmy
się zachować wierność w de-
talach pokazujących Poznań,
a w wydarzeniach historycz-
nych prawdę, ale jednak film
to pewna fantasmagoria za-
proponowana przez Łukasza
Barczyka. Mam nadzieję, że
Wielkopolanie dadzą się na nią
zaprosić.
– Od kiedy będzie można
skorzystać z tego zaprosze-
nia?
– „Hiszpanka” pojawi się w ki-
nach od 23 stycznia.
– Gdyby miał pan dokończyć
zdanie: ten film trzeba zo-
baczyć, bo…
– Bo jest to coś dla każdego wi-
dza. Ten, który chce po prostu
zobaczyć dobry film, trafi na
ciekawe wydarzenie arty-
styczne. Ten, który jest bar-
dziej wnikliwy, dostrzeże dru-
gą i trzecią warstwę – pod-
teksty, inspiracje. Zaś nieza-
leżnie od tego, czy ta historia
się komuś spodoba, czy nie
– mam wrażenie, że lubimy
oglądać rzeczy piękne. A ten
film po prostu jest piękny.

„Hiszpanka”, czyli zapraszamy na rzecz piękną

W zdjęciach do „Hiszpanki” wzięło udział 2000 statystów.
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Z Maciejem Szwarcem, dyrektorem Instytucji Filmowej Film-Art, rozmawia Artur Boiński
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Sejmikowepytania

Przedstawiamy
tematy pytań
i interpelacji,
zgłoszonych przez
radnych 1 grudnia,
podczas I sesji sejmiku.

Wybrali komisje
Sejmik ustalił składy swo-
ich komisji i wyłonił ich
przewodniczących oraz
wiceprzewodniczących.

Decyzje w tej sprawie pod-
jęto w trakcie I sesji sejmi-
ku, która odbyła się 1 grud-
nia. Podczas samego głoso-
wania emocji nie było – rad-
ni jednogłośnie zaakcepto-
wali wcześniejsze propozycje
ustalone między przedstawi-
cielami czterech sejmikowych
klubów. Tę jednomyślność osi-
ągnięto jednak dopiero po po-
nad godzinie burzliwych ku-
luarowych negocjacji.

W efekcie radni PO będą
kierować pracami 5 komisji,
przedstawiciele PSL – czte-
rech, dwóch przewodni-
czących ma opozycyjny klub
PiS (Krzysztof Ostrowski w
Komisji Rodziny, Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia Publicznego,
Marcin Porzucek w Komisji
Statutowej), a jednego – SLD
(Wiesław Szczepański w Ko-
misji Rewizyjnej). Na czele
kluczowej Komisji Budżeto-
wej stanął ponownie Jan
Grzesiek z PSL. RAK

Przedstawiamy sylwetki
wybranych przez sejmik
członków Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Kandydatów rekomendo-
wali przedstawiciele koalicji,
wskazując na ich doświadcze-
nie zawodowe i samorządowe.

Marek Woźniak (PO) – lat
54, w administracji publicznej
od 1990 r. Był sekretarzem
gminy Suchy Las, pracował
w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu. Był radnym po-
wiatu poznańskiego, człon-
kiem zarządu, a od 2002 r. wi-
cestarostą powiatu. W 2005 r.
objął funkcję marszałka wo-
jewództwa, którą pełnił także
przez dwie kolejne kadencje,
będąc jednocześnie radnym
sejmiku. Od 2006 r. uczestni-
czy w pracach Komitetu Re-
gionów w Brukseli. Jest wi-
ceprzewodniczącym i człon-
kiem prezydium KR, prze-
wodniczy polskiej delegacji.

Wojciech Jankowiak
(PSL) – lat 58, od 1989 r. peł-
nił wiele funkcji w admini-

stracji publicznej, m.in. był
wiceprezydentem Poznania,
dyrektorem departamentu
w Urzędzie Rady Ministrów,
wicewojewodą poznańskim.
W 1998 r. został radnym sej-
miku i członkiem zarządu wo-
jewództwa. W latach 2001-
-2003 był wicewojewodą wiel-
kopolskim. W 2006 i 2010 r.
ponownie został wybrany do
sejmiku. Przez ostatnie 2 ka-

dencje był wicemarszałkiem,
angażował się m.in. w sprawy
transportu kolejowego.

Krzysztof Grabowski
(PSL) – lat 41, dziennikarz
z kilkunastoletnim stażem,
współpracował z regionalny-
mi i krajowymi redakcjami
radia, telewizji i prasy. Pełnił
też funkcję rzecznika praso-
wego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Od 1994 r. był radnym,
a później przez trzy kadencje
przewodniczącym rady gminy
Ceków-Kolonia w powiecie
kaliskim. W 2010 r. zdobył
mandat radnego sejmiku
i został członkiem zarządu
województwa, nadzorującym
m.in. kwestie rolnictwa, me-
lioracji i gospodarki mieniem.

Leszek Wojtasiak (PO)
– lat 53, rozpoczął karierę

zawodową jako główny spe-
cjalista w Stadninie Koni
w Iwnie, kierował Zakładem
Komunalnym w Kostrzynie.
W 1995 r. rozpoczął działal-
ność gospodarczą, a następ-
nie zarządzał spółkami pry-
watnymi i zajmował się do-
radztwem gospodarczym.
W 2006 i 2010 r. został rad-
nym sejmiku. Jednocześnie
do lutego 2013 r. był wice-
marszałkiem województwa,
nadzorując m.in. gospodarkę
i wdrażanie funduszy UE.

Marzena Wodzińska (PO)
– lat 43, ekonomistka, ukoń-
czyła też studia podyplomowe
z psychologii biznesu. Praco-
wała w bankowości: najpierw
w NBP w Kaliszu, następnie
w placówkach komercyjnych,
by w 2004 r. objąć w Ostrowie
Wlkp. stanowisko dyrektora
oddziału jednego z najwięk-
szych banków w Polsce. Jest
ekspertem w dziedzinie ra-
chunkowości i finansów, chęt-
nie angażuje się w akcje spo-
łeczne. RAK

Nowy zarząd województwa w komplecie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego (od lewej): Krzysztof Grabowski, Wojciech Jankowiak,
Marek Woźniak, Marzena Wodzińska, Leszek Wojtasiak.
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Jan Mosiński (PiS)
pytał o wykaz inwe-
stycji zgłoszonych
przez samorządy do
kontraktu terytorial-
nego, o metodologię
związaną z układa-

niem listy przedsięwzięć prioryte-
towych i warunkowych, o projekty,
których nie ujęto w tym dokumen-
cie. Zaproponował, by przy „Radiu
Centrum”, działającym w strukturze
CKiS w Kaliszu, powołać społeczną
radę programową. Wnioskował też
o zakup nowych laptopów dla rad-
nych sejmiku.

Waldemar Witkow-
ski (SLD Lewica
Razem) chciałby roz-
począć dyskusję nad
przyjętym 2 lata
temu wojewódzkim
planem gospodarki

odpadami. Zdaniem radnego nale-
żałoby zmodyfikować generujący
niepotrzebne koszty podział Wiel-
kopolski na 10 regionów.

Zbigniew Ajchler
(PO) stwierdził, że
wybory samorządo-
we pokazały brak
wiedzy mieszkańców
o funkcjonowaniu sej-
miku. Zaapelował, by

rozważyć organizację jego posiedzeń
poza Poznaniem i zachęcał radnych
koalicji do większej aktywności
w składaniu interpelacji. RAK

1grudnia odbyła się pierwsza
sesja Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego V kadencji.

Nowo wybrani radni rozpoczęli swo-
ją pracę od wyłonienia sejmikowego
prezydium i powołania zarządu wo-
jewództwa.

Sesję otworzył radny-senior Jerzy
Kado (PSL). Zaświadczenia o wy-
borze na radnego z rąk przewodni-
czącego Wojewódzkiej Komisji Wy-
borczej Grzegorza Nowaka odebra-
ło 37 osób (na inauguracyjnej sesji
nie było Kazimierza Chudego z PSL
i Ryszarda Grobelnego z komitetu
Teraz Wielkopolska). Następnie rad-
ni złożyli ślubowanie (większość do
słowa „przysięgam” dodawała „tak
mi dopomóż Bóg”).

Sejmik wybrał swojego przewod-
niczącego – jedyny zgłoszony kan-
dydat Krzysztof Paszyk (PSL) uzy-
skał 32 głosy za i 5 przeciw. Zaak-
ceptowani zostali również wszyscy
kandydaci zgłoszeni przez pozosta-
łe kluby na wiceprzewodniczących
sejmiku: Zofia Itman z PiS (30 za,
4 przeciw), Mirosława Rutkowska-
-Krupka z PO (33 za, 2 przeciw),
Waldemar Witkowski z SLD Lewica
Razem (32 za, 3 przeciw).

– Dziękuję za zaufanie. Mam na-
dzieję go nie roztrwonić, dobrze
kierując pracami sejmiku – zapo-
wiedział Krzysztof Paszyk. Ten 35-
letni prawnik z wykształcenia de-
biutuje w roli radnego województwa,
ale wcześniej zasiadał w radzie po-
wiatu obornickiego, a dotąd praco-
wał jako zastępca dyrektora pil-
skiego WORD.

Bez kontrkandydatur obyło się
również w przypadku wyborów do

zarządu województwa. Marszałkiem
ponownie został Marek Woźniak
z PO (26 za, 10 przeciw, 1 wstrzy-
mujący się). Na wniosek marszałka
sejmik wybrał zgłoszonych przez
niego wicemarszałków z PSL: Woj-
ciecha Jankowiaka i Krzysztofa
Grabowskiego (obaj po 23 głosy za,
11 przeciw, 2 wstrzymujące się),
a także członków zarządu z PO:
Leszka Wojtasiaka (25 za, 11 prze-
ciw) i Marzenę Wodzińską (23 za, 10
przeciw, 3 wstrzymujące się).

Marek Woźniak, dziękując za
wybór, podkreślił swoją otwartość

na dialog z wszystkimi sejmiko-
wymi siłami. Zapowiedział też
ograniczenie swojej aktywności na
forum unijnym (odmówił objęcia
prestiżowej, ale czasochłonnej funk-
cji przewodniczącego Komitetu Re-
gionów) i skupienie się na pracy
w regionie.

Jakie będą priorytety wojewódz-
twa w tej kadencji? – Chcemy two-
rzyć proinwestycyjne budżety. Wy-
zwaniem będzie dopilnowanie re-
alizacji kontraktu terytorialnego
i sprawne wydawanie funduszy
unijnych – wyliczał marszałek. – Za-

sadnicze priorytety to infrastruktura
komunikacyjna, ochrona zdrowia
(w tym budowa szpitala pedia-
trycznego) i cyfryzacja. Zamierzamy
jednak kontynuować stabilny rozwój
wszystkich dziedzin, by wojewódz-
two nie zostało ograniczone jedynie
do roli operatora transportu kolejo-
wego i zarządcy dróg.

Marek Woźniak zasygnalizował
też potrzebę poprawy funkcjono-
wania samorządowej administracji
oraz lepszego promowania samo-
rządu województwa jako istotnego
elementu władzy publicznej. ABO

Tak się zaczęła V kadencja
Nowy sejmik wyłonił skład swojego prezydium i zarządu województwa.

Prezydium sejmiku już w pełnym składzie (od lewej): wiceprzewodniczący – Zofia Itman, Waldemar Witkow-
ski i Mirosława Rutkowska-Krupka oraz przewodniczący Krzysztof Paszyk. Przy stole prezydialnym zasiedli
też pełniący funkcje sekretarzy obrad najmłodsi radni Anna Majda i Marcin Porzucek.
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PiS – KW Prawo i Sprawiedliwość, PO – KW Platforma Obywatelska RP, PSL – KW Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD – KKW SLD Lewica Razem, TW – KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska
Ryszard Grobelny i Ryszard Napierała byli nieobecni na I sesji i do dnia zamknięcia tego wydania „Monitora” nie objęli jeszcze mandatu radnego.

Radni
Województwa
Wielkopolskiego
V kadencji

Zbigniew Ajchler, lat 59,
mieszka w Sierakowie,
13.563 głosy w okręgu
nr 2. Wybrany z listy PO.

Krzysztof Grabowski,
lat 41, mieszka w Kuźnicy,
22.967 głosów w okręgu
nr 5. Wybrany z listy PSL.

Ryszard Grobelny, lat 51,
mieszka w Poznaniu,
11.776 głosów w okręgu
nr 3. Wybrany z listy TW.

Jan Grzesiek, lat 56,
mieszka w Golinie, 9948
głosów w okręgu nr 5.
Wybrany z listy PSL.

Mikołaj Grzyb, lat 33,
mieszka w Siedlikowie,
9672 głosy w okręgu nr 5.
Wybrany z listy PSL.

Zbigniew Hoffmann,
lat 51, mieszka w Poznaniu,
12.513 głosów w okręgu
nr 1. Wybrany z listy PiS.

Zofia Itman, lat 60,
mieszka w Koninie, 9950
głosów w okręgu nr 4.
Wybrana z listy PiS.

Wojciech Jankowiak,
lat 58, mieszka w Skórzewie,
12.546 głosów w okręgu
nr 3. Wybrany z listy PSL.

Julian Jokś, lat 65,
mieszka w Krotoszynie,
13.192 głosy w okręgu
nr 6. Wybrany z listy PSL.

Jerzy Kado, lat 73,
mieszka w Margoninie,
7039 głosów w okręgu
nr 2. Wybrany z listy PSL.

Mirosława Kaźmierczak,
lat 59, mieszka w Środzie
Wlkp., 4739 głosów w okręgu
nr 3. Wybrana z listy PSL.

Anna Majda, lat 33,
mieszka w Kawęczynie,
5891 głosów w okręgu
nr 4. Wybrana z listy PSL.

Stefan Mikołajczak,
lat 63, mieszka w Skokach,
9492 głosy w okręgu nr 2.
Wybrany z listy SLD.

Jan Mosiński, lat 58,
mieszka w Kaliszu, 14.576
głosów w okręgu nr 5.
Wybrany z listy PiS.

Ryszard Napierała, lat 54,
mieszka w Opalenicy,
3560 głosów w okręgu
nr 6. Wybrany z listy PSL.

Bożena Nowacka, lat 54,
mieszka w Marzeninie,
9464 głosy w okręgu nr 3.
Wybrana z listy PO.

Krzysztof Ostrowski,
lat 53, mieszka w Skieresze-
wie, 17.171 głosów w okręgu
nr 3. Wybrany z listy PiS.

Kazimierz Pałasz, lat 62,
mieszka w Posoce, 10.807
głosów o kręgu nr 4.
Wybrany z listy SLD.

Krzysztof Paszyk, lat 35,
mieszka w Obornikach,
7518 głosów w okręgu
nr 2. Wybrany z listy PSL.

Krzysztof Piwoński,
lat 57, mieszka w Rydzynie,
9157 głosów w okręgu
nr 6. Wybrany z listy PO.

Marcin Porzucek, lat 30,
mieszka w Pile, 10.278
głosów w okręgu nr 2.
Wybrany z listy PiS.

Andrzej Pospieszyński,
lat 56, mieszka w Gostyniu,
4699 głosów w okręgu
nr 6. Wybrany z listy PO.

Mirosława Rutkowska-
-Krupka, lat 69, mieszka
w Pile, 10.882 głosy w okrę-
gu nr 2. Wybrana z listy PO.

Tatiana Sokołowska,
lat 48, mieszka w Poznaniu,
11.808 głosów w okręgu
nr 1. Wybrana z listy PO.

Marek Sowa, lat 62,
mieszka w Lesznie, 10.786
głosów w okręgu nr 6.
Wybrany z listy PiS.

Zofia Szalczyk, lat 66,
mieszka w Poznaniu,
11.681 głosów w okręgu
nr 6. Wybrana z listy PSL.

Wiesław Szczepański,
lat 54, mieszka w Lesznie,
9258 głosów w okręgu
nr 6. Wybrany z listy SLD.

Henryk Szopiński, lat 52,
mieszka w Zakrzewie,
5930 głosów w okręgu
nr 2. Wybrany z listy PO.

Małgorzata Waszak,
lat 57, mieszka w Koninie,
13.677 głosów w okręgu
nr 4. Wybrana z listy PO.

Waldemar Witkowski,
lat 61, mieszka w Poznaniu,
9097 głosów w okręgu
nr 1. Wybrany z listy SLD.

Maciej Wituski, lat 52,
mieszka w Poznaniu,
6941 głosów w okręgu
nr 1. Wybrany z listy PO.

Marzena Wodzińska,
lat 43, mieszka w Kaliszu,
10.700 głosów w okręgu
nr 5. Wybrana z listy PO.

Leszek Wojtasiak, lat 53,
mieszka w Kostrzynie,
17.232 głosy w okręgu
nr 1. Wybrany z listy PO.

Marek Woźniak, lat 54,
mieszka w Suchym Lesie,
25.046 głosów w okręgu
nr 3. Wybrany z listy PO.

Bartłomiej Wróblewski,
lat 39, mieszka w Poznaniu,
6454 głosy w okręgu nr 3.
Wybrany z listy PiS.

Rafał Żelanowski, lat 47,
mieszka w Ostrowie Wlkp.,
11.083 głosy w okręgu
nr 5. Wybrany z listy PO.

Leszek Bierła, lat 56,
mieszka w Pleszewie,
7167 głosów w okręgu
nr 5. Wybrany z listy PiS.

Katarzyna Bujakiewicz,
lat 42, mieszka w Poznaniu,
6576 głosów w okręgu
nr 1. Wybrana z listy TW.

Czesław Cieślak, lat 68,
mieszka w Kole, 18.965
głosów w okręgu nr 4.
Wybrany z listy PSL.
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Wspierając spójność
Kończąc nasz całorocz-
ny cykl, przedstawiamy
Interreg Europe – pro-
gram wspierający współ-
pracę międzyregionalną
w UE.

Realizowane w jego ra-
mach projekty mogą doty-
czyć wielu dziedzin i czę-
ściowo pokrywają się z te-
matyką programów prezen-
towanych przez nas w po-
przednich miesiącach.

W latach 2007-2013, w ra-
mach Interreg IVC (po-
przednika obecnego progra-
mu), w Europie zrealizowa-
no ponad 200 projektów. Ich
zakres tematyczny obejmo-
wał szeroką gamę unijnych
polityk sektorowych – pro-
jekty dotyczyły takich dzie-
dzin, jak energia, transport,
przedsiębiorczość, innowa-
cje, zmiany demograficzne,
rozwój obszarów wiejskich.
W kilku z nich uczestniczy-
li partnerzy z Wielkopolski,
m.in. w dwóch projektach do-
tyczących zmian demogra-
ficznych i wsparcia senio-
rów poprzez innowacyjne po-
lityki regionalne oraz na-
rzędzia ICT.

Oficjalna inauguracja no-
wego programu Interreg Eu-
rope odbyła się 2 grudnia
w Bolonii, a w najbliższych
miesiącach opublikowane
zostaną pierwsze nabory
wniosków.

Główny cel programu to
wsparcie unijnej polityki
spójności i zwiększenie jej
oddziaływania. Interreg Eu-
rope został podzielony na
4 cele tematyczne obejmu-
jące z jednej strony kwestie
badań, technologii i inno-
wacji oraz podnoszenia
konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw,
a z drugiej – ochronę środo-
wiska, gospodarkę nisko-
emisyjną oraz efektywne
wykorzystanie zasobów. Bu-
dżet programu wynosi 359
mln euro.
Biuro Informacyjne Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Brukseli
przedstawia cykl poświęcony
głównym programom na lata
2014-2020 zarządzanym cen-
tralnie przez UE i związanym
z nimi możliwościom finanso-
wania projektów. Dodatkowe in-
formacje o programach: www.
wielkopolska.eu.

Polecamy

Bombka i piernik

Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go w Szreniawie organizuje
14 grudnia Jarmark Bożona-
rodzeniowy. W godz. 10-17
będzie można kupić wiele ory-
ginalnych świątecznych wyro-
bów, samodzielnie upiec sobie
pierniki, pomalować bombkę
na choinkę, odlać świąteczną
czekoladkę czy zrobić bożona-
rodzeniowy stroik.

O tożsamości

Współpracujący z redakcją
„Monitora Wielkopolskiego”
grafik Zviad Glonti zaprasza
na wystawę malarstwa „Iden-
tity” (tożsamość). Prace gru-
zińskiego artysty, mieszkają-
cego i tworzącego od lat w Po-
znaniu, można oglądać w galerii
Think Art – Myślenie Sztuką
(Poznań, ul. Za Groblą 3/4) od
13 do 19 grudnia. RAK

Każdy, kto choć raz spró-
bował wiejskiej wędzonej
kiełbasy, przyzna, że różni
się ona znacząco od nie-
których kiepskiej jakości
wędlin.

Firmy zajmujące się prze-
twórstwem mięsa prowadzone
są często od kilku pokoleń.
Tworzą swe produkty w opar-
ciu o rodzinne, tradycyjne re-
ceptury i wysokiej jakości su-
rowiec. Wyroby wędliniarskie
nie zawierają dodatków sma-
kowych i sztucznych konser-
wantów. Gwarancją jakości
jest też fakt, że mięso pocho-
dzi od wielkopolskich rolników
i hodowców.

Sieć Dziedzictwa Kulinar-
nego Wielkopolska zrzesza
kilkunastu producentów i dys-
trybutorów takich wędlin. Za-
kład „NOWICKI NATURAL-
NIE” Jacka Nowickiego
z Ostrzeszowa jest małą, ro-
dzinną firmą, wytwarzającą
wędliny i wędzonki metodą
tradycyjną.

– Starannie wyselekcjono-
wane mięso wieprzowe do pro-
dukcji pochodzi z małej, lo-
kalnej ubojni. Do wytwarza-
nych u nas produktów nie do-
dajemy barwników, substancji
smakowych, sztucznych aro-
matów, białek ani substancji
poprawiających wiązanie
wody – zapewnia szef firmy.

– Naturalnym konserwantem
produktów jest sól i peklosól,
stosowana w procesie peklo-
wania mięs.

Tradycja wytwarzania wę-
dlin w rodzinie Nowickich się-
ga 1936 r. Dziś kontynuuje ją
wnuk Jana Nowickiego – Ja-
cek, który bazuje na lokalnym
surowcu, m.in. wieprzowinie
złotnickiej.

Równie długą tradycję ma
kiełbasa nowotomyska, wy-
twarzana od okresu między-

wojennego, zwłaszcza w re-
jonie Nowego Tomyśla
i Lwówka. Ta kiełbasa, po-
dobnie jak udziec pieczony
i leberka wędzona, są spe-
cjalnością firmy „Rzeźnictwo-
-Wędliniarstwo” Stefana Sło-
cińskiego z Bukowca.

– Surowiec do produkcji
wyrobów wędliniarskich po-
chodzi z własnego gospodar-
stwa, gdzie świnie rasy złot-
nickiej żywione są paszami
gospodarskimi, a ubój jest

prowadzony w pobliskich za-
kładach – informuje właści-
ciel.

Jak trafić z wiejską kiełba-
są do miast? Firma z Bukow-
ca wysyła np. specjalnie przy-
stosowany samochód na tar-
gowisko w Nowym Tomyślu,
na parkingi przy poznańskich
uczelniach i urzędach oraz do
Suchego Lasu.

Podobny sklep obwoźny
prowadzi również Zakład Mię-
sny Mariana Kaczmarka

W Wielkopolsce możesz poznać smak prawdziwej kiełbasy
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska powstała, by
ułatwić konsumentom i tury-
stom odnalezienie (stąd logo)
oraz spróbowanie lokalnej i re-
gionalnej żywności, a jej pro-
ducentom zapewnić promocję
i zwiększyć współpracę między
nimi. Wojewódzka sieć skupia
obecnie 105 członków: pro-
ducentów rolnych, przedsię-
biorstwa, restauracje oraz
inne podmioty wytwarzające
lub sprzedające żywność na-
turalną. Przedstawiamy ich
w kolejnych wydaniach „Mo-
nitora”. Dziś lista producentów
i sprzedawców wędlin:
� „Wiejski stół” dr Maryniak,
Skórzewo
� Rzeźnictwo-Wędliniarstwo
Stefan Słociński, Bukowiec
� Wędzarnia „Barbarka-Esca-
pada” Katarzyna Morawicz,
Golina
� Zakład Mięsny PPHU „JOHN”
Paweł John, Grotniki
� PHU „Tradycyjne Jadło”, Śro-
da Wlkp.
� PPUH Zakład Mięsny Marian
Kaczmarek, Pępowo

� Rolnicza Spółdzielnia Produk-
cyjna w Kruszewni, Kruszewnia
� „NOWICKI NATURALNIE” Ja-
cek Nowicki, Ostrzeszów
� Firma Usługowo-Handlowo-
-Gastronomiczna „SMAKOSZ”,
Ujazdowo
� Spółka Lanius, Delikatesy
mięsne „U Rzeźnika”, Swarzędz
� „Wiorek Smaki Tradycji”,
P.P.H.U. Józef Wiorek, Ostrze-
szów
� Zakład Mięsny Tomasz Łu-
cyk, Złotniki Małe
� „LASPOL” – Zakład Prze-
twórstwa Dziczyzny, Roman
Markowski, Gruszczyn

Wysokiej jakości regionalne produkty przygotowywane są na bazie tradycyjnych receptur.
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Uroczystość wmurowa-
nia kamienia węgiel-
nego pod budowę nowej

fabryki Volkswagena odbyła
się 13 listopada w Białężycach
koło Wrześni. Uczestniczyli
w niej m.in. wicepremier Ja-
nusz Piechociński, marszałek
Marek Woźniak i wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak
(który wcześniej brał udział
w negocjacjach poprzedzają-
cych decyzję niemieckiego kon-
cernu o wyborze Wielkopolski
na miejsce inwestycji).

Przypomnijmy, że ostatecz-
na decyzja Volkswagena o ulo-
kowaniu pod Wrześnią fabry-
ki produkującej pojazdy Cra-
fter została ogłoszona w mar-
cu 2014 roku. Wznoszony
w Białężycach zakład zacznie
działać w 2016 roku, a za-
trudnienie w nim znajdzie po-
nad dwa tysiące osób. Do tego
trzeba doliczyć kolejne tysią-
ce miejsc pracy w firmach ko-
operujących z niemieckim
koncernem.

Samorząd województwa
włączył się w działania, któ-
re pozwoliły przyciągnąć tę

inwestycję do Wielkopolski.
Jednym z nich było przeka-
zanie pieniędzy unijnych
z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego

na przedsięwzięcia gminy
Września, zmierzające do in-
frastrukturalnego przygoto-
wania terenów inwestycyj-
nych. ABO

Pod fabrykę
Rozpoczęła się budowa zakładu Volkswagena
pod Wrześnią. Dzięki tej inwestycji przybędzie
kilka tysięcy miejsc pracy.

Do pamiątkowej tuby marszałek Marek Woźniak włożył za-
pisane na nośniku elektronicznym informacje o Wielkopol-
sce 2014 roku, słowo do przyszłych pokoleń oraz wybrane
artykuły z regionalnej i lokalnej prasy.
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z Pępowa, który produkuje
wyroby nawiązujące nazwą
do miejsca pochodzenia – Bi-
skupizny. Stąd w ofercie firmy
są m.in. szynka tradycyjna bi-
skupińska i kiełbasa krucha

pępowska. Wyroby z wędzar-
ni opalanej drewnem olcho-
wym sprzedawane są też na
targowiskach, m.in. w Gosty-
niu, Zdunach, Miliczu i Lu-
boniu. RAK
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WW  WWiieellkkooppoollssccee  pprrzzeeaannaalliizzoo--
wwaalliiśśmmyy  cczztteerryy  ddoobbrree  pprraakkttyykkii
nnaa  rrzzeecczz  oossóóbb  ssttaarrsszzyycchh..  TToo::  IInn--
nnoowwaaccyyjjnnee  rroozzwwiiąązzaanniiaa  zz  zzaa--
kkrreessuu  pprroojjeekkttoowwaanniiaa  sszzppiittaallii  
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łłeecczznnyycchh;;  TTeelleecceennttrruumm  IInntteerr--
wweennccyyjjnnoo--IInnffoorrmmaaccyyjjnnee..

Zostały one zaprezentowane
4 kwietnia 2014 roku w Po-
znaniu podczas międzynaro-
dowej konferencji „Forum Wy-
miany Doświadczeń”. W jej
trakcie uczestnicy wzięli udział
w warsztatach, których celem
było wypracowanie realnych
możliwości wdrożenia w re-
gionie każdej z tych praktyk. 

Efektem konferencji było
m.in. powstanie grupy roboczej,
która skupiła się na zaplano-
waniu wdrożenia i przetesto-
waniu praktyki Telecentrum In-
terwencyjno-Informacyjnego.
Centrum to w założeniu będzie
oferowało usługi teleopiekuń-
cze, organizowało wsparcie i za-
pewniało koordynację zinte-

growanej opieki nad osobami
starszymi i zależnymi. Tele-
centrum Interwencyjno-Infor-
macyjne ma być miejscem, 
w którym łączą się obszary po-
mocy społecznej i zdrowotnej.
Dzięki integracji usług socjal-
nych i medycznych podopiecz-
ny telecentrum otrzyma kom-
pleksowe wsparcie. Ograniczy
to czas, który spędziłby w po-
szczególnych placówkach oraz
koszty związane z jego obsługą.

Cztery sektory

W Polsce istnieje potrzeba zin-
tegrowanego systemu opieki
społeczno-medycznej oraz wdro-
żenia standardów usług opie-
kuńczych (z uwzględnieniem
opieki długoterminowej, domo-
wej, dziennej), który poprawiłby
obecnie istniejącą sytuację, 
a w szczególności przygotował-
by rozwiązania instytucjonalne
na przyszłość. Optymalnym roz-
wiązaniem jest wprowadzenie
systemu opieki nad pacjen-
tem/klientem, opartego na czte-

rech współpracujących ze sobą
sektorach: opieka medyczna
(stacjonarna i domowa) – opie-
ka pozamedyczna – pomoc spo-
łeczna – opieka edukacyjna
(aktywizacja). Takie połączenie
pozwoli na holistyczne trakto-
wanie seniora lub osoby niesa-
modzielnej, stały monitoring
oraz wymianę informacji w ca-
łym procesie opieki i bieżące do-
pasowywanie form pomocy do
potrzeb osób objętych opieką. 

Skąd pomysł?

Utworzony w ramach euro-
pejskiego programu Interreg
IVC projekt CASA (Consor-
tium for Assistive Solution
Adoption – Konsorcjum na
Rzecz Przyjęcia Rozwiązań Po-
mocowych) skupia się na roz-
woju regionalnej polityki oraz
wymianie doświadczeń i wie-
dzy z zakresu rozwoju usług
dla osób starszych oraz inno-

wacji teleinformatycznych
(ICT). Wymiana doświadczeń
oraz dobrych praktyk umożli-
wia szerokie spojrzenie i daje
szansę firmom, organizacjom,
instytucjom na tworzenie no-
wych narzędzi i usług związa-
nych ze stałą opieką medycz-
ną oraz wsparciem społecz-
nym osób starszych w miejscu
zamieszkania, z wykorzysta-
niem nowoczesnych techno-
logii.

W projekt CASA zaangażo-
wanych jest 14 regionów 
z 9 krajów Europy, w tym
Wielkopolska. Realizatorem
projektu jest Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej
(ROPS) w Poznaniu. Głów-
nym celem ROPS jest sku-
pienie się na zidentyfikowaniu
obszarów i możliwości połą-
czenia sektora pomocy spo-
łecznej oraz opieki zdrowot-
nej, które w Polsce pozosta-
ją rozłączne, a które, z punk-
tu widzenia efektywności
wsparcia osoby starszej, po-
winny być zintegrowane.

Wymiana doświadczeń

W trakcie trwania projektu re-
giony partnerskie zorganizo-
wały łącznie 10 wizyt studyj-
nych w 9 różnych krajach, 
w trakcie których prezentowa-
no regionalne i krajowe roz-
wiązania z zakresu wsparcia
osób starszych. Przedstawi-
ciele instytucji i organizacji
partnerskich oraz zaproszeni
eksperci mieli okazję zapoznać
się z wieloma dobrymi prakty-
kami z zakresu funkcjonowania
opieki medycznej, metod ak-
tywizacji osób starszych i po-
mocy społecznej wspierającej
funkcjonowanie tej grupy 
w środowisku lokalnym. 

Wielkopolska zorganizowała
trzy staże – w regionie Veneto
(Włochy), Flandrii (Belgia) i An-
daluzji (Hiszpania). W trakcie
trwania staży regionalni eks-
perci mieli szansę szczegóło-
wego przyjrzenia się konkret-
nym europejskim rozwiązaniom. 

zzeessppóółł  CCAASSAA  WWiieellkkooppoollsskkaa
wwwwww..rrooppss..ppoozznnaann..ppll

Zintegrowana opieka nad osobami starszymi i zależnymi 
w Telecentrum Interwencyjno-Informacyjnym

Podczas międzynarodowej konferencji w Poznaniu dysku-
towano m.in. o innowacjach wspierających pacjentów i klien-
tów usług społecznych.
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Przez rok uczniowskie ze-
społy pod opieką nauczy-
cieli z całego regionu pra-
cowały nad przygotowa-
niem biogramów ponad
900 lokalnych bohaterów.
W ten sposób powstała Cy-
frowa Dziecięca Encyklo-
pedia Wielkopolan. 

– Wielkopolska jest wciąż
mało biograficzna. Pomijając
bohaterów zbiorowych, wśród
trzydziestu najczęściej wy-
stępujących nazw ulic w re-
gionie, nie ma ani jednego pa-
trona z Wielkopolski – stwier-
dził 12 listopada prof. Wal-
demar Łazuga, kierownik na-
ukowy projektu, podczas uro-
czystego zakończenia pierw-
szej edycji Cyfrowej Dziecię-
cej Encyklopedii Wielkopo-
lan. –  Tymczasem pamięć
opiera się na postaciach, 
a dzieciom udało się wiele 
z nich odnaleźć.

Młodzież biorąca udział 
w innowacyjnym projekcie
miała stworzyć biogramy lo-
kalnych bohaterów. Ucznio-
wie sami ich wyszukiwali 
i zbierali informacje, a je-
dynym warunkiem było, by
bohater encyklopedii był
związany z gminą, w której
mieszkają i się uczą. Przez
rok 5033 osoby z 226 wiel-
kopolskich szkół podstawo-
wych zebrały 904 opisy. Bio-
gramy, wzbogacone o archi-

walne zdjęcia, świadectwa,
filmy, pamiątki, zamiesz-
czono w internecie. 

– Młodzież zdobyła przy
okazji cenne umiejętności:
pracy w zespole, zbierania,
przygotowania i korzystania
z informacji – zauważyła dy-
rektor poznańskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
(współorganizatora przedsię-
wzięcia) Ewa Superczyńska.

– W młodych ludziach ła-
two jest obudzić zapał, ale ła-
two jest też go zgasić – pod-
kreślali organizatorzy pro-
jektu. – Mamy nadzieję, że
ten projekt będzie kontynu-
owany i w budżecie znajdą się
fundusze na ten cel.

Cyfrowa Dziecięca Ency-
klopedia Wielkopolan to 
także sieć komputerowa i no-
woczesne laptopy w ponad
200 wielkopolskich szkołach 
– uczestnikach projektu oraz
notebooki i tablety dla dzie-
sięciu laureatów, którzy przy-
gotowali najciekawsze bio-
gramy. 

Oprócz ODN w Poznaniu,
projekt realizowała Ogólno-
polska Fundacja Edukacji
Komputerowej, która odpo-
wiadała za budowę sieci te-
leinformatycznej. 

Efekty prac uczniów mo-
żna obejrzeć pod adresem:
www.encyklopediawielkopo-
lan.pl.                           RAK

Dziecięca encyklopedia Przeciw powodzi
Zbiornik retencyjny, odno-
wione pompownie i wały
nad Wartą – to trzy inwe-
stycje oddane do użytku 
w listopadzie przez Wiel-
kopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Po-
znaniu.

Zbiornik małej retencji
Przebędowo w gminie Muro-
wana Goślina położony jest
na Trojance. Na skraju doli-
ny, którą płynie niewielka
rzeka, zbudowano zaporę,
otwartą 14 listopada z udzia-
łem wicemarszałka Wojcie-
cha Jankowiaka. Za niemal
7,5 mln zł powstało 12-hek-
tarowe jezioro, magazynu-
jące wodę dla celów rolni-
czych i przeciwpowodziowych.

Na terenach gmin Lwówek,
Kamieniec i Wolsztyn zmo-
dernizowano pompownie: Nia-
łek Wielki, Zgierzynka, Pusz-
czykówiec, Puszczykowo. Za
ponad 4,4 mln zł odnowiono
pompy i budynki, zamonto-
wano nowy energooszczędny
sprzęt i urządzenia do stero-
wania nim. Inwestycja zabez-
pieczy przed zalaniem 839 ha
gruntów ornych, łąk i pastwisk.

Z kolei w miejscowości Pię-
czkowo w gminie Krzykosy za
3,2 mln zł zmodernizowano
obwałowanie prawostronne
rzeki Warty.

Inwestycje zrealizowano dzię-
ki wsparciu z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. RAK

22listopada w klubie
sportowym „Warta”
odbył się pokaz

spektaklu „Kosmologia roz-
drażewska” Wojtka Ziemil-
skiego i Romana Pawłow-
skiego z udziałem członków
Rozdrażewskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miło-
śników Astronomii i Kółka
Astronomicznego „Kasjopea”
w Rozdrażewie. 

Od 27 listopada do 10 grud-
nia w Centrum Kultury „Za-
mek” w Poznaniu można było
obejrzeć dwa projekty: foto-
graficzny „Oni i My”, zreali-
zowany przez Jacqueline So-
biszewski z udziałem dzieci 
i młodzieży z Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej w Stu-
dzieńcu oraz „My, dzieci 
z projektu Ziemia”, powstały
w ramach warsztatów me-

dialnych przeprowadzonych
przez Agnieszkę Jelewską 
i Michała Krawczaka (HAT
Center) dla młodzieży z Pru-
simia i okolic w Skansenie
Olenderskim „Olandia”.

11 grudnia, też w „Zamku”,
pokazano spektakl „Dzieci Ja-
rocina śpiewają Retrojutro” 
w reż. Weroniki Szczawiń-
skiej z udziałem członków ze-
społu „Dzieci Jarocina”. RAK

Kosmos w Poznaniu
W stolicy Wielkopolski pokazano wydarzenia 
w ramach programu „Wielkopolska: Rewolucje”.

Pokaz spektaklu „Kosmologia rozdrażewska” odbył się 22 listopada w KS „Warta” w Poznaniu.
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Co w naszym regionie intryguje i za-
chwyca dzisiaj zawodowych foto-
grafów? Jak udokumentowali oni

ciekawe wydarzenia z 2014 roku? Jak
zinterpretowali rzeczywistość? Postano-
wiliśmy przyjrzeć się najlepszym pracom
tegorocznej edycji konkursu „Wielkopol-
ska Press Photo”, prezentując na ła-
mach „Monitora” kilka wybranych foto-
grafii.

Przedsięwzięcie od piętnastu lat orga-
nizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
wzorując się na World Press Photo.

W mniejszej, wojewódzkiej skali, kon-
kurs stał się potrzebną konfrontacją do-
konań fotoreporterów prasy lokalnej. Do
tegorocznej edycji w pięciu kategoriach te-
matycznych zgłoszono łącznie 1310 zdjęć
wykonanych przez 66 autorów. 209 sta-
nowią fotografie pojedyncze, a 1101 zdjęć
ujęto w 152 zestawach.

Jury, któremu przewodniczył litewski
fotoreporter prasowy Mindaugas Kava-
liauskas, nagrodą grand prix uhonoro-
wało Adriana Wykrotę za zestaw „Po-
wrót”. Nazwiska pozostałych laureatów
dostępne są na stronie www.wbp.
poznan.pl. 

Natomiast do kolejnej edycji konkursu
fotograficznego „Moja Wielkopolska”, or-
ganizowanego przez WBPiCAK w ramach
Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii
im. Ireneusza Zjeżdżałki, wpłynęły 582
zdjęcia 30 autorów. Jury pod przewod-
nictwem prof. Piotra Chojnackiego po-
stanowiło przyznać dwie równorzędne
pierwsze nagrody. Zdobyli je Łukasz
Szamałek za zestaw zdjęć „Mieszkańcy
Sołacza” i Artur Pławski za cykl fotografii
„Figury samotności”.                     RAK

Wielkopolska 2014 – co dzisiaj      zachwyca fotoreporterów?
Prezentujemy zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu „Wielkopolska Press Photo”,                   organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Zestaw fotografii „Litoral Jeziora Dominickiego” (prezen-
tujemy jedno wybrane zdjęcie), zgłoszony do konkursu przez
Mateusza Mocka, zdobył uznanie jury i wyróżnienie w ka-
tegorii „Przyroda i ekologia”.

Jedna z prac z zestawu zdjęć Dominika Wojciechowskiego
„Zapomnieni”, który do 12 grudnia można oglądać na 
pokonkursowej wystawie w holu Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zestaw zdjęć nadesłany na konkurs „Wielkopolska Press
Photo” przez fotografa Marka Zakrzewskiego, zatytułowany
„Spartakiada-2”, zdobył pierwszą nagrodę w kategorii
„Sport”. 

Wśród zdjęć pojedynczych w kategorii „Życie codzienne” nie przyznano pierwszej nagrody. Jedno z czterech wyróżnień zdobył natomiast
Jakub Walczak za fotografię zatytułowaną „Będzie lepiej”. 
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Wielkopolska 2014 – co dzisiaj      zachwyca fotoreporterów?
Prezentujemy zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu „Wielkopolska Press Photo”,                   organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Zestaw zdjęć Artura Pławskiego „Wydobycie – 2.0” zdobył I nagrodę w kategorii „Przyro-
da i ekologia”.

Z zestawu „Romowie na bruk!” Łukasza Cynalewskiego – wyróżnienie w kategorii 
„Wydarzenia”.

Zdjęcie Mirosława Jurgielewicza „Ratownicy” wyróżniono w kategorii „Przyroda i ekologia”. Wyróżnienie w kategorii „Sport” zdobyła praca Jakuba Piaseckiego „Upadek-2”.

Zestaw „Golgota picnic” Jarosława Wojciechowskiego otrzymał wyróżnienie w kategorii „Wydarzenia”. Pracę Michała Adamskiego „Misterium” zakwalifikowano do wystawy.
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Jakiś czas temu prezen-
towaliśmy w tym miejscu
losy najbardziej znanych

poznańskich hoteli. Na ogół
jednak nie zastanawiamy się
nad rolą, jaką odegrały te
miejsca w dziejach miasta 
i kraju. A są hotele, które za-
pisały się w historii, choć nie-
koniecznie w zgodzie ze swym
głównym przeznaczeniem. 
Nierzadko były to wydarzenia
gwałtowne, powstańcze… 

W tradycji Powstania Wiel-
kopolskiego lat 1918-1919
dwa poznańskie hotele ode-
grały szczególną rolę: Bazar 
i Royal. Położone w niedużej
odległości od siebie: przy Ale-
jach Marcinkowskiego i przy
Świętym Marcinie, stały się
świadkami i miejscem wyjąt-
kowych wydarzeń, ogromnie
ważnych dla rozwoju polskie-
go ruchu niepodległościowego
w tym czasie.

***
Hotel Bazar przed wyda-

rzeniami grudniowymi 1918
roku miał opinię instytucji
dość już leciwej, ale zajmują-
cej ważne miejsce w polskiej
tradycji narodowej Poznania.
Wybudowany w latach 1838-
-1841, z inicjatywy doktora
Karola Marcinkowskiego, stał
się ośrodkiem polskiej myśli
narodowej, gospodarczej i kul-
turalnej. Tu ogniskowały się
polskie inicjatywy organicz-
nikowskie i miały miejsce
uroczyste obchody, tu spoty-
kali się weterani kolejnych po-
wstań. Bazar był symbolem
polskości w mieście. Nic więc
dziwnego, że w tym hotelu 
w czasie pobytu w stolicy
Wielkopolski najchętniej no-
cowali polscy działacze i ar-
tyści z wszystkich trzech za-
borów – mimo że z upływem
lat standard pokoi i obsługi
zaczął odbiegać od reguł obo-
wiązujących w innych krajach
i miastach. Ale zatrzymanie
się i nocowanie w Bazarze no-
bilitowało...

Zatem nic dziwnego, że gdy
11 listopada 1918 roku za-
warto rozejm w Compiègne 
i wydarzenia polityczne na
ziemiach polskich znacznie
przyspieszyły, dyrekcja Bazaru
z Władysławem Kontrowiczem
na czele zaczęła przygotowy-
wać hotel do nieuniknionych
licznych wizyt ważnych gości.
Sprawa stała się jeszcze bar-
dziej oczywista, gdy w czasie
świąt Bożego Narodzenia na-
deszła wiadomość o rychłym
przybyciu z Gdańska Ignace-
go Jana Paderewskiego. Wy-
bitny artysta i polityk udawał
się do Warszawy, by objąć
jedno z najważniejszych sta-
nowisk w państwie. Choć do-
piero w styczniu 1919 roku
okazało się, że został premie-
rem, ale już w końcu grudnia

poprzedniego roku formalnie
reprezentował władze odra-
dzającej się Polski, co z góry
dyktowało dyplomatyczne
przyjęcie dostojnego gościa.
W Gdańsku Paderewski zo-
stał namówiony do nadłożenia
drogi i zatrzymania się w Po-
znaniu. Zamierzano przepro-
wadzić rozmowy polityczne 
z Komisariatem Naczelnej
Rady Ludowej dla ustalenia
pozycji ziem zaboru pruskie-
go w procesie odtwarzania
Polski niepodległej. Nie ule-
gało wątpliwości, że artysta
zatrzyma się w Bazarze.

Natychmiast poczyniono od-
powiednie przygotowania,
przede wszystkim aprowiza-
cyjne – niełatwe w realiach re-
glamentowania żywności, opa-
łu itd. Wiadomo było, że z Pa-
derewskim przybędą także
inni goście, m.in. oficerowie
koalicyjni, którym też należało
zapewnić właściwe warunki
pobytu w hotelu. Dla artysty
zarezerwowano narożnikowy
apartament na I piętrze, 
z oknami wychodzącymi na
plac Wilhelmowski (dziś Wol-
ności) i ulicę Nową (Pade-
rewskiego).

***
Wieczorem 26 grudnia 1918

roku na dworcu cesarskim
uroczyście powitano Pade-
rewskiego i towarzyszących
mu gości. Według relacji dy-
rektora Kontrowicza, upły-
nęła niemal godzina, gdy
wreszcie goście, powozami,

wśród entuzjazmu poznania-
ków, dotarli do Bazaru. Ze-
brany tłum oczekiwał prze-
mówienia artysty, znanego 
z umiejętności oratorskich.
Jednak pogoda nie była wte-
dy najlepsza, tłum na placu
ogromny, nie istniały jeszcze
głośniki i Paderewski prze-
mówił do zebranych z okien-
ka nad wejściem do hotelu 
– nie z okna apartamentu
(jak najczęściej można prze-
czytać), skąd w ogóle nie był-
by słyszany. Zebrani przeka-
zywali sobie wzajemnie słowa

wystąpienia artysty, który nie
nawoływał do walki, ale pod-
kreślał znaczenie odrodzenia
państwa polskiego i wyrażał
radość z patriotycznej posta-
wy mieszkańców Wielkopol-
ski. Podobne przemówienie
wygłosił później w hallu ho-
telu do zgromadzonych znacz-
niejszych gości i do przedsta-
wicieli prasy. Ten tekst ukazał
się drukiem następnego dnia.

Napięcie patriotyczne w mie-
ście sięgnęło zenitu. Paderew-
ski, chcąc uniknąć łączenia

jego osoby z możliwymi gwał-
townymi wydarzeniami w Po-
znaniu, postanowił zrezygno-
wać z dalszych wystąpień pu-
blicznych pod pozorem choro-
by – i aż do swego wyjazdu 
z miasta kilka dni później
nie opuszczał hotelu. Jedynie 
w południe następnego dnia
przyjął delegację tysięcy dzie-
ci szkolnych, które zorgani-
zowały pochód przed Baza-
rem. Natomiast „choroba” nie
przeszkadzała mu w prowa-
dzeniu rozmów politycznych 
z przedstawicielami Komisa-

riatu Naczelnej Rady Ludo-
wej, według planu, jaki usta-
lono jeszcze przed przyjaz-
dem artysty. Następnego dnia
goście mieli ruszyć w dalszą
drogę do Warszawy.

Późnym popołudniem 27
grudnia 1918 r. doszło jednak
do pamiętnego, prowokacyj-
nego pochodu Niemców z Je-
życ do Bazaru, dla umniej-
szenia ważności wieczornych
wydarzeń z poprzedniego dnia,
związanych z przyjazdem Pa-
darewskiego i pokazania ar-

tyście, do kogo Poznań na-
prawdę należy. Około godziny
17.30 doszło do wybuchu strze-
laniny i początkowego zamie-
szania, które szybko przero-
dziło się w akcję wyzwalania
poszczególnych punktów i czę-
ści miasta z rąk niemieckich.
Goście w Bazarze zostali na-
tychmiast przeniesieni do in-
nych pokoi w głąb hotelu, co
miało znaczenie, gdyż szyby 
w apartamencie Paderew-
skiego od strony placu rze-
czywiście zostały wybite po-
ciskami karabinowymi. Sam
hotel na dalszą część wieczo-
ru i noc stał się gwarnym
miejscem ruchu komendan-
tów (często samozwańczych),
gońców, łączników, groma-
dzenia broni. 

Paderewski odtąd unikał
akcentowania swej obecności 
w hotelu. Wyjechał z Poznania
w wieczór sylwestrowy 31
grudnia, samochodem i bez
rozgłosu, na dworzec kolejowy,
skąd ruszył w podróż do Kali-
sza i Warszawy. Wcześniej wy-
głosił krótkie przemówienie 
z podziękowaniem za osłonę do
żołnierzy kompanii kórnickiej,
zgromadzonych na wewnętrz-
nym dziedzińcu hotelu.

***
Ale wtedy główną rolę 

w działaniach powstańczych
Poznania przejął inny hotel,
położony w pobliżu siedziby
Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej przy Św. Marcinie:
hotel Royal. Stosunkowo mło-

dy (istniejący od 1905 roku), 
w końcu 1918 roku był wła-
snością Leokadii Świtalskiej,
która krótko po wybuchu
walk w mieście zapropono-
wała Komisariatowi NRL od-
danie dwóch pięter hotelu do
dyspozycji dowództwa po-
wstańczego. Miejsce było zna-
komite: nie rzucało się w oczy
od strony ulicy, w bezpośred-
nim sąsiedztwie biur KNRL 
i w centrum miasta. Dowódz-
two główne, kierowane przez
majora Stanisława Taczaka,
urzędowało w 22 pokojach na
I i III piętrze. Na II piętrze za-
instalowano szafkę rozdziel-
czą połączoną z telefonem ho-
telowym, przy którym urzę-
dował oficer dyżurny. Drzwi
wejściowe prowadzące do pię-
ter zajmowanych przez do-
wództwo były zamknięte,
otwierane przez skautów dy-
żurnych. Każdy pokój miał
urzędową tabliczkę z opisem
informacyjnym. Przy telefonie
dyżurowali skauci. Często
przy aparacie zasiadała też
Helena Szedzińska, córka
właścicielki hotelu. 

Jako ciekawostkę można
dodać, że w owym czasie pra-
ca w sztabie dowództwa głów-
nego odbywała się… w godzi-
nach urzędowania, a oficero-
wie przychodzili do miejsca
służby po cywilnemu i dopie-
ro w hotelach przebierali się
w mundury. Takie były poli-
tyczne wymogi sytuacji, w ja-
kiej region znalazł się w pierw-
szych dniach Powstania Wiel-
kopolskiego.

Między 11 i 19 stycznia
1919 roku odbywały się przy-
gotowania do przeprowadzki
siedziby naczelnych władz po-
wstańczych do gmachu nie-
mieckiego Dowództwa V Kor-
pusu Armijnego przy ulicy
Solnej. Z dniem 20 stycznia
hotel Royal przestał być miej-
scem urzędowania główno-
dowodzącego sił zbrojnych 
w byłym zaborze pruskim,
ale nie był to koniec współ-
pracy właścicieli hotelu z wła-
dzami powstańczymi. Dziś
przy wejściu do pasażu łą-
czącego przyuliczną kamie-
nicę z dziedzińcem hotelu
Royal widnieje tablica pa-
miątkowa.

Wypada zapytać, dlaczego
właśnie hotele były wykorzy-
stywane jako miejsca urzędo-
we (a dodajmy, że także Ko-
misariat NRL znajdował się 
w pomieszczeniach niemiec-
kiego hotelu Deutsches
Haus)? Po prostu rozkład po-
mieszczeń hotelowych, możli-
wość ich odcięcia osobnymi
drzwiami, bardzo ułatwiały
umieszczenie w nich biur,
przy jednoczesnej dyskrecji 
i gwarancji niewchodzenia osób
niepowołanych.  Marek Rezler

Hotele z powstańczą przeszłością
Bazar i Royal odegrały ważne role podczas wielkopolskiej insurekcji z lat 1918-1919.

Dla Ignacego Jana Paderewskiego zarezerwowano w hotelu Bazar narożnikowy apartament, z oknami wychodzącymi 
na plac Wilhelmowski (dziś Wolności) i ulicę Nową (Paderewskiego), natomiast swoje słynne przemówienie wygłosił on
z okienka nad wejściem do hotelu.
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W pierwszych dniach powstania
praca w sztabie dowództwa
głównego odbywała się… 

w godzinach urzędowania, a oficerowie
przychodzili do hotelu po cywilnemu 
i dopiero na miejscu przebierali się 
w mundury.
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Nagrody dla nauczycieli
2266  lliissttooppaaddaa  ww  WWoojjeewwóóddzzkkiimm
OOśśrrooddkkuu  RRuucchhuu  DDrrooggoowweeggoo  
ww  PPoozznnaanniiuu  ooddbbyyłłaa  ssiięę  uurroocczzyy--
ssttoośśćć  wwrręęcczzeenniiaa  nnaaggrróódd  llaauurree--
aattoomm  kkoonnkkuurrssóóww  eedduukkaaccyyjjnnoo--
--oośśwwiiaattoowwyycchh..

WORD od wielu lat realizuje
swoje ustawowe zadania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa
na drogach, wspierając m.in.
placówki oświatowe w eduka-
cji dzieci i młodzieży, czyli nie-
chronionych uczestników ru-
chu drogowego. Staramy się
dostrzegać i promować ak-
tywne szkoły, które stwarzają
nauczycielom warunki do efek-
tywnie i ciekawie prowadzo-
nych zajęć, przygotowujących
najmłodszych do bezpieczne-
go poruszania się po drogach.
Od kilku lat w wielkopolskich
szkołach organizujemy kon-
kursy oświatowe, w których na-
grodami są rowery i sprzęt
komputerowy. 

Nauczycieli z wielkopolskich
szkół zaprosiliśmy do trzeciej
już edycji konkursu na najlep-
szy konspekt lekcji wychowa-
nia komunikacyjnego. O jego
wynikach informowaliśmy 
w październikowym numerze
„Monitora”. Najlepsza okaza-

ła się praca Lidii Kostrzyńskiej
– nauczycielki z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Kłecku.
Wyróżniono też prace nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej 
w Przyborowie (Małgorzata
Kowalska) i Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kłecku (To-
masz Stanowski).

Warto dodać, że w drugim
konkursie, skierowanym do
placówek z Poznania i okolic,
które w roku szkolnym
2013/2014 wydały najwięk-
szą liczbę kart rowerowych
swoim uczniom, nagrody 
– rowery i kaski – trafią rów-

nież do wyżej wymienionych
szkół.

Podczas spotkania w sie-
dzibie poznańskiego WORD,
dyrektor ośrodka Aleksander
Kowalewicz, gratulując na-
uczycielom i dyrektorom na-
grodzonych szkół, wyraził na-
dzieję, że doposażenie szkol-
nych pracowni i miasteczek ru-
chu drogowego oraz coraz le-
piej prowadzone szkolne zaję-
cia z wychowania komunika-
cyjnego przyczynią się do po-
prawy bezpieczeństwa na na-
szych drogach. 

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD  PPoozznnaańń

Dyrektorzy i nauczyciele z nagrodzonych szkół oraz dyrek-
tor WORD w Poznaniu stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

FO
T.

 M
. S

ZY
KO

R
 

Centrum dla bezpieczeństwa
1122  lliissttooppaaddaa  ww  KKoommeennddzziiee  PPoo--
wwiiaattoowweejj  PPoolliiccjjii  wwee  WWrrzzeeśśnnii
ooddbbyyłłoo  ssiięę  oottwwaarrcciiee  PPoolliiccyyjj--
nneeggoo  CCeennttrruumm  EEdduukkaaccjjii  BBeezz--
ppiieecczzeeńńssttwwaa..  ZZmmooddeerrnniizzoowwaannee
ppoommiieesszzcczzeenniiaa  bbęęddąą  ssłłuużżyyłłyy
ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszzoomm  ii  iinnnnyymm  ppoodd--
mmiioottoomm  ddoo  pprroowwaaddzzeenniiaa  zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh  zz  ddzziieeććmmii  ii  mmłłoo--
ddzziieeżżąą..

Centrum mieści się w wyre-
montowanych i zmodernizowa-
nych pomieszczeniach w bu-
dynku wrzesińskiej komendy.
Jego współtwórcami są władze
samorządowe powiatu wrze-
sińskiego, Komenda Woje-
wódzka Policji w Poznaniu oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Poszkodowanych w Wypad-
kach Komunikacyjnych „Dro-
gowskaz” we Wrześni.

Jednym z założeń centrum
jest prowadzenie szerokiej pro-
filaktyki w zakresie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.
Dzięki wieloletniej współpracy
w tym zakresie z Samorządową
Szkołą Podstawową nr 1 we
Wrześni oraz Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Poznaniu, obiekt wyposażo-
no w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy i multimedialny do

prowadzenia tego typu zajęć. 
W centrum prowadzone

będą warsztaty w formie wy-
kładów i prezentacji multime-
dialnych poświęconych m.in.:
bezpieczeństwu w ruchu dro-
gowym, zagrożeniom związa-
nym z używkami, przestępczo-
ścią, przeciwdziałaniem prze-
mocy, agresji oraz innym pa-
tologiom. Ich uczestnikami
będą dzieci i młodzież w róż-
nym wieku, w zależności od
potrzeb i oczekiwań szkół. Pla-
cówka będzie również wyko-
rzystywana do prowadzenia

zajęć profilaktycznych przez
inne podmioty zajmujące się
edukacją dzieci i młodzieży.

W uroczystości jej otwarcia
wzięli udział m.in. wojewoda
Piotr Florek, naczelnik Wy-
działu Prewencji KWP w Po-
znaniu Maciej Purol, samo-
rządowcy z Wrześni i pozosta-
łych gmin tego powiatu, wice-
dyrektor WORD w Poznaniu
Paweł Guzik, wiceprezes sto-
warzyszenia „Drogowskaz” we
Wrześni Andrzej Janka.

OOpprraaccoowwaałł  
MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD  PPoozznnaańń

Z policyjnego centrum będą korzystały dzieci i młodzież 
z powiatu wrzesińskiego.
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Okres kilku miesięcy na
przełomie starego i no-
wego roku wymaga od

kierowców nie tylko dodatko-
wych umiejętności w kierowa-
niu autem, ale przede wszyst-
kim zdrowego rozsądku, roz-
wagi oraz bieżących analiz wie-
lu czynników pogodowo-dro-
gowo-ruchowych. By bezpiecz-
nie dotrzeć do celu podróży,
warto zwrócić uwagę na kilka
okoliczności, które musimy
uwzględnić podczas przygoto-
wań do korzystania z samo-
chodu w zimie.

Krótka pora dzienna, częste
silne zachmurzenie, a także
opady deszczu, śniegu i mgła
powodują, że wiele podróży od-
bywamy z wykorzystaniem re-
flektorów naszego auta. Trzeba
zatem dbać o sprawność i czy-
stość lamp (również tylnych),
czystość szyb, którą zapewnia-
ją sprawne wycieraczki i spry-
skiwacz.

Zimą zjawiska atmosferyczne
mogą znacznie wydłużyć czas

przygotowania auta do wyjazdu.
Musimy uwzględnić czynności
związane z oczyszczeniem po-
jazdu ze śniegu bądź usunię-
ciem warstwy lodu, uniemożli-
wiających należytą widoczność.
Zadbać należy o wyposażenie
samochodu w zmiotkę, odmra-

żacz i dobrą skrobaczkę do
szyb, która nie spowoduje za-
rysowań.

Zmienna temperatura w cią-
gu doby powoduje osiadanie
drobin wody na uszczelkach 
i w zamkach drzwi czy pokrywy
bagażnika, co w przypadku mro-

zu może uniemożliwić dostęp do
wnętrza auta. Zapobiegawczo
należy oczyścić uszczelki i za-
bezpieczyć je odpowiednim pre-
paratem.

Drobiny wody gromadzą się
również w paliwie, stąd podczas
niskich temperatur mogą sku-

tecznie zablokować jego dopływ
do silnika. Dlatego zimą należy
unikać eksploatacji pojazdu 
z małą ilością paliwa w zbiorni-
ku. A do aut z silnikiem diesla
należy stosować wyłącznie olej
napędowy „zimowy”.

Trudnym warunkom pracy na
jezdni pokrytej śniegiem, lo-
dem, błotem śniegowym i przy
niskiej temperaturze mogą
sprostać tylko specjalnie do
tego skonstruowane (odpo-
wiednia elastyczność, głębo-
kość i rzeźba samooczyszcza-
jącego się bieżnika) opony zi-
mowe. A na niektórych górskich
drogach konieczne i przydatne
będą też łańcuchy przeciwśli-
zgowe oraz awaryjnie – łopatka.

Zimą ważne jest stałe moni-
torowanie nawierzchni jezdni
pod względem zmian przyczep-
ności. Oblodzeniu najszybciej
ulegają jezdnie na estakadach,
mostach, wiaduktach, na ob-
szarach zalesionych, obok zbior-
ników wodnych. Pomocnym jest
na pewno termometr sygnali-

zujący temperaturę zewnętrzną.
Jeśli będziemy chcieli prze-

wieść np. bagaż narciarski, to
pamiętajmy o odpowiednim
jego rozmieszczeniu i zabez-
pieczeniu. Jeśli wybieramy się
za granicę, to zapoznajmy się 
z obowiązującymi tam przepi-
sami, dotyczącymi wyposażenia
pojazdu w warunkach zimo-
wych (na drogach wielu państw
w tym okresie obowiązują opo-
ny zimowe!), a także trybu po-
stępowania w przypadkach za-
grożeń.

Przygotowanie pojazdu i kie-
rującego, a także pasażerów do
zimowych wyjazdów jest ko-
nieczne, bez względu na to, czy
są to codzienne przejazdy na
znanych trasach, czy też wy-
bieramy się w daleką podróż.
Pamiętajmy też, że urządzenia
poprawiające bezpieczeństwo 
w naszym samochodzie i opo-
ny zimowe nie zastąpią zdro-
wego rozsądku i nie skorygują
błędów kierującego.

WWoojjcciieecchh  GGłłuusszzaakk  SSMMMMPP

Zadbajmy o nasz samochód przed zimą!
O czym powinni pamiętać wszyscy kierowcy przed nadejściem mrozów?

Zauroczeni pięknymi widokami, nie zapominajmy o bezpieczeństwie na drodze.
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Wpołowie ubiegłego mie-
siąca zakończyły się
negocjacje z Komisją

Europejską dotyczące osta-
tecznego kształtu Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-
-2020. 28 listopada marszałek
województwa Marek Woźniak
wysłał przez system informa-
tyczny SFC uzgodnioną z Komi-
sją Europejską wersję WRPO
2014+ celem jego ostatecz-
nego zatwierdzenia i podpisania.
Na realizację programu uzy-
skaliśmy kwotę 2,450 mld euro.

Ostatnia tura negocjacji od-
była się 10 listopada w Brukseli.
Była ona poświęcona Europej-
skiemu Funduszowi Społecz-
nemu. Marszałek Marek Woź-
niak podkreśla, że rozmowy na
temat EFS zamknęły wszystkie
elementy negocjacji dotyczą-
cych WRPO 2014+. – Pozostaje
nam teraz tylko czekać na ak-
ceptację Komisji Europejskiej,
aby od stycznia zacząć jego re-
alizację – podkreśla marszałek
Marek Woźniak. Najprawdopo-
dobniej jeszcze w tym roku na-
stąpi zatwierdzenie tekstu przez
komisarza unijnego lub dwóch
komisarzy, co otworzy drogę
do działań uszczegółowiających
i ogłaszania konkursów.

– Zależy nam na jak naj-
szybszym uruchomieniu pro-

cedur konkursowych. Osobi-
ście sądziłem, że uda się to
znacznie szybciej. Niestety, nie
wszystko od nas zależy – wyja-
śnia Marek Woźniak. – Nie-
zmiernie istotny był dla nas
sprawny i efektywny przebieg
negocjacji WRPO 2014+ z Ko-
misją Europejską. To jednak nie
jedyny warunek, który musi zo-
stać spełniony. Czekamy także
na stworzenie przez Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju
pełnego systemu prawnego,
który umożliwi rozpoczęcie pro-
cesu wdrożeniowego programu.

Marszałek dodaje, że to są
kwestie techniczne, ale bez

nich nie można uruchomić pro-
gramu. – Na koniec ukonsty-
tuować się musi Komitet Mo-
nitorujący WRPO, który przyj-
mie kryteria wyboru projek-
tów, a na ich podstawie będą
wybierane przedsięwzięcia, któ-
re otrzymają wsparcie z pro-
gramu regionalnego – precy-
zuje Marek Woźniak. – Biorąc
pod uwagę te wszystkie wa-
runki, szacuję, że pierwsze
konkursy będziemy mogli ogło-
sić w pierwszym kwartale 2015
roku. Nasze plany na przyszły
rok są jednak bardzo ambitne.
Zakładamy, że uda nam się
ogłosić konkursy w każdym 

z priorytetów inwestycyjnych.
Wielkopolska potrzebuje ko-
lejnego zastrzyku unijnych pie-
niędzy. 

Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak, podsumowując
ostatnią turę negocjacji, pod-
kreślał, że Komisja Europejska
nie miała zasadniczych za-
strzeżeń do zapisów programu
w zakresie EFS.

Dużym sukcesem negocja-
cyjnym jest potwierdzenie moż-
liwości budowy szpitala matki 
i dziecka. Wsparcie z pieniędzy
unijnych zostało jednak uza-
leżnione od wpisania budowy na
mapę potrzeb zdrowotnych, któ-

rą dla całego kraju ma sporzą-
dzić Ministerstwo Zdrowia oraz
zatwierdzenia przedsięwzięcia
przez Komitet Sterujący powo-
łany przez ministra zdrowia.

Głównymi obszarami nego-
cjacji było dostosowanie projektu
WRPO 2014+ do zapisów umo-

wy partnerstwa, dokumentu
określającego zobowiązania Pol-
ski co do sposobu wydatkowa-
nia pieniędzy europejskich. Dys-
kutowano też o podziale środków
na poszczególne osie prioryte-
towe i priorytety inwestycyjne. 

Szczególny nacisk negocja-
torzy Komisji Europejskiej po-
łożyli na koncentrację wydat-
ków na prywatną sferę B+R
kosztem sfery publicznej w tym
obszarze. Zwracano uwagę na
to, żeby nakłady na przygoto-
wanie terenów inwestycyjnych
nie przekraczały 10 proc. ogó-
łu wsparcia przedsiębiorstw.
Dyskutowano także o wielkości
nakładów na gospodarkę od-
padami oraz wsparcie służb
ratowniczych, w tym ochotni-
czych straży pożarnych.

Przedmiotem dyskusji była
ponadto kwestia stopnia fi-
nansowania dróg lokalnych.
KE pozostała w tej kwestii nie-
ugięta i dla wszystkich progra-
mów regionalnych ustaliła limit
na poziomie 15 proc. wszyst-
kich wydatków inwestycyjnych
na drogi. Innym dyskutowa-
nym problemem była relacja
nakładów na transport zbioro-
wy do nakładów na drogi. W tym
zakresie w WRPO 2014+ po-
wyższy stosunek wynosi 2 do 1,
co zostało przez komisję przy-
jęte z zadowoleniem.       PPIITT

WRPO 2014+ gotowy do podpisu
Pierwsze konkursy dla beneficjentów planowane są już na początku przyszłego roku.

O efektach negocjacji z Komisją Europejską marszałkowie Marek Woźniak i Wojciech Jan-
kowiak poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami, które odbyło się w połowie listopada.
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Cele WRPO 2014+ będą realizowane w ra-
mach dziewięciu merytorycznych osi prioryte-
towych i osi dziesiątej – pomocy technicznej,
zapewniającej wsparcie sprawnego systemu za-
rządzania i wdrażania programu. W ramach
tych osi uwzględniono 30 priorytetów inwe-
stycyjnych, określonych w rozporządzeniach PE
i Rady UE dotyczących EFRR i EFS.
Znaczna część interwencji EFRR (467,9 mln
euro) przeznaczona zostanie na realizację
działań związanych ze wsparciem przedsię-
biorczości, badań i rozwoju oraz transferu in-
nowacji, co jest zgodne z celami rozwojowymi
polityki spójności UE. Innym obszarem wspar-
cia programu (60 mln euro) będą technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK). Realizo-
wane działania mają służyć wzmocnieniu sto-
sowania TIK, w szczególności w takich dzie-
dzinach, jak: edukacja, administracja, kultu-
ra, włączenie społeczne czy zdrowie.
Istotnym polem interwencji WRPO 2014+
(353,5 mln euro z EFRR) będą działania po-
prawiające sytuację w zakresie energii, zmie-
rzające do zmniejszenia emisyjności gospo-
darki. Wsparte będą strategie niskoemisyjne,
w szczególności w miastach regionu. Przewi-

dziano m.in. dofinansowanie instalacji służą-
cych do produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych (OZE) wraz z ich przyłączaniem do ogól-
nokrajowej sieci elektroenergetycznej. Dzia-
łania w tym zakresie dotyczyć będą także m.in.
wyposażenia transportu publicznego w nisko-
emisyjny tabor, inwestycji przyczyniających się
do ograniczania ruchu drogowego w centrach
miast czy budowy ścieżek rowerowych.
Znaczna część pieniędzy (204 mln euro) zo-
stanie przeznaczona na przedsięwzięcia zmie-
rzające do poprawy środowiska przyrodnicze-
go Wielkopolski. W tym zakresie WRPO 2014+
wspierać będzie głównie gospodarkę wodno-
-ściekową, gospodarkę odpadami i ochronę
różnorodności biologicznej oraz ochronę dóbr
kultury.
Zwiększeniu spójności komunikacyjnej Wiel-
kopolski mają służyć projekty wspierające
rozwój transportu drogowego i kolejowego, na
które zamierza się przeznaczyć 414 mln euro
z EFRR. Realizowane będą przedsięwzięcia
głównie na drogach wojewódzkich, a także 
– w ograniczonym zakresie – na drogach lo-
kalnych. W dziedzinie transportu kolejowego pla-
nuje się natomiast dalszą modernizację linii ko-

lejowych o istotnym znaczeniu dla systemu re-
gionalnych przewozów pasażerskich w Wiel-
kopolsce. Modernizowane będą też dworce.
Ponadto planowany jest zakup pociągów dla
obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.
W WRPO 2014+ zarezerwowano także pie-
niądze na rozwój infrastruktury dla kapitału
ludzkiego (261,6 mln euro). Na wsparcie
mogą liczyć przede wszystkim przedsięwzięcia
z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia (w tym
priorytetowe dla Wielkopolski przedsięwzięcie
związane z budową szpitala dziecięcego w Po-
znaniu), infrastruktury społecznej oraz infra-
struktury edukacyjnej, w tym np. budowy
przedszkoli, szkół i żłobków. W powiązaniu 
z działaniami EFS będą także realizowane pro-
jekty wynikające z kompleksowych programów
rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, spo-
łecznie i gospodarczo obszarów wymagających
odnowy czy restrukturyzacji, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązywania problemów
społecznych.
Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego zostaną z kolei przeznaczone na działa-
nia zmierzające do rozwoju zasobów ludzkich.
Kwota 265 mln euro wesprze zwiększenie za-

trudnienia osób bezrobotnych, poszukujących
pracy i biernych zawodowo. Zaplanowano ta-
kie formy, jak: aktywne poszukiwanie pracy,
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawo-
dowych, zdobywanie doświadczenia zawodo-
wego oraz promocję mobilności zawodowej.
Interwencja mająca realizować cele związane
z włączeniem społecznym (197,3 mln euro)
obejmie przede wszystkim działania służące za-
pobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz
zapewniające równy dostęp do zatrudnienia
osobom i grupom społecznym doświadczają-
cym dyskryminacji na rynku pracy (np. nie-
pełnosprawni, bezdomni, osoby o niskich
kwalifikacjach), poprzez m.in. rozwijanie form
aktywnej integracji czy wspieranie zatrudnie-
nia w sektorze ekonomii społecznej.
Wspierane będą również działania edukacyjne
(156,3 mln euro). Szczególny nacisk położo-
ny zostanie na rozwój kwalifikacji zawodowych
i różnych form kształcenia ustawicznego.
Wsparcie będzie też udzielane na rzecz upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej (szcze-
gólnie na obszarach wiejskich) oraz moderni-
zację kształcenia zawodowego i jego lepsze-
go dostosowania do potrzeb rynku pracy.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z programu?

Jeden program,
dwa fundusze
WRPO 2014+ jest progra-
mem dwufunduszowym, któ-
rego zakres interwencji bę-
dzie finansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (w prawie 72
procentach, tj. 1760,9 mln
euro) oraz, co jest istotną
zmianą w porównaniu do po-
przedniej perspektywy, z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego (w 28 procentach,
tj. 689,2 mln euro).
Składowymi budżetu WRPO
2014+ będą także pieniądze
krajowe, publiczne i prywatne,
współfinansujące poszcze-
gólne projekty. Szacuje się, że
zaangażowanie funduszy kra-
jowych w realizację programu
może wynieść ok. 450 mln
euro, czyli łączne wsparcie 
z zewnątrz dla przedsięwzięć
realizowanych w ramach pro-
gramu regionalnego przekro-
czy kwotę 2,9 mld euro.



Monitor Wielkopolski | grudzień 2014
www.monitorwielkopolski.pl promocja WRPO

13

JJuużż  nniieebbaawweemm  nnaalleeżżyy  ssppooddzziiee--
wwaaćć  ssiięę  rroozzppiissaanniiaa  ppiieerrwwsszzyycchh
kkoonnkkuurrssóóww  ww  rraammaacchh  WWiieellkkoo--
ppoollsskkiieeggoo  RReeggiioonnaallnneeggoo  PPrroo--
ggrraammuu    OOppeerraaccyyjjnneeggoo  22001144++..
TTyymmcczzaasseemm  ddoo  rroozzddyyssppoonnoowwaa--
nniiaa  zzoossttaałłyy  jjeesszzcczzee  ppiieenniiąąddzzee  
zz  ppoopprrzzeeddnniieejj  ppeerrssppeekkttyywwyy  ffii--
nnaannssoowweejj  ((22000077--22001133))..  

Pod koniec listopada ogło-
szony został prawdopodob-
nie jeden z ostatnich naborów
z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu  Operacyjnego
na lata 2007-2013. Na
wsparcie finansowe liczyć
mogą projekty związane z Re-
gionalną Strategią Innowa-
cji. Pieniądze podzielone zo-
stały na dwa typy przedsię-
wzięć: kompleksowe wsparcie
świadczenia usług dla przed-
siębiorstw oraz na infra-
strukturę badawczo-rozwojo-
wą.

Beneficjentami mogą za-
tem zostać instytucje otocze-
nia biznesu oraz podmioty
prowadzące działalność go-
spodarczą w zakresie badań
naukowych i prac rozwojo-
wych, w tym w szczególności
przedsiębiorcy.

W pierwszym przypadku do-
finansowanie może zostać
przyznane na tworzenie no-
wych i rozwój istniejących in-
stytucji otoczenia biznesu
oraz instytucji pośredniczą-
cych pomiędzy nauką a biz-
nesem, takich jak: inkubato-
ry przedsiębiorczości, parki
przemysłowe, parki nauko-
wo-technologiczne, inkuba-
tory technologiczne, inkuba-
tory przedsiębiorczości aka-
demickiej, centra transferu
technologii i inne ośrodki in-
nowacyjności. 

W schemacie drugim nato-
miast dotacje wesprzeć mają
budowę i rozbudowę obiektów
oraz zakup urządzeń niezbęd-
nych do prowadzenia prac ba-
dawczych i rozwojowych.

Szacunkowa kwota przewi-
dziana do rozdysponowania
wynosi 3 miliony euro (2,5
miliona na pierwszy typ pro-
jektów i 0,5 miliona euro na
drugi). Oferty konkursowe moż-
na składać do 29 grudnia.
Rozstrzygnięcie konkursu pla-
nowane jest na kwiecień przy-
szłego roku.

Szczegółowe informacje na
temat naboru wniosków można
znaleźć na stronie internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl. 
Potencjalni beneficjenci, zain-
teresowani udziałem w kon-
kursie, mogą też kierować py-
tania na adres e-mail: info.wrpo
@wielkopolskie.pl lub telefo-
nicznie: (61) 62 66 192, (61)
62 66 193.                     PPIITT

Ostatnie
pieniądze 
do rozdania

Marszałek Marek Woź-
niak, członek zarządu
województwa Tomasz

Bugajski oraz sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju Zbigniew Rynasie-
wicz podpisali 14 listopada 
w Poznaniu kontrakt teryto-
rialny dla województwa wiel-
kopolskiego. Dokument ma
służyć poprawie efektywności
polityki rozwoju ukierunkowa-
nej terytorialnie. W umowie za-
wartej z rządem określono
cele i przedsięwzięcia priory-
tetowe, mające istotne zna-
czenie dla rozwoju kraju oraz
regionu, sposób ich finanso-
wania, koordynacji i realizacji,
a także dofinansowanie z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2014-2020.

– To fundament i historycz-
ny dokument, element inte-
grujący terytorialne interwen-
cje na terenie województwa 
i dobra prognoza na przy-
szłość. Zależało nam na tym,
aby był on jak najlepszy dla
Wielkopolski – mówi marszałek
Marek Woźniak. – Szczególne
znaczenie ma dla nas zapis 
w nim dotyczący obwodnic 
i drogi ekspresowej S11 na od-
cinku od Kórnika do Ostrowa
Wielkopolskiego. To zadanie
bardzo ambitne i najważniej-
sze, że rozpocznie się jego
realizacja.

Szacuje się, że łączne za-
angażowanie pieniędzy pu-
blicznych, europejskich i kra-
jowych na działania z zakresu
polityki rozwoju w latach 2014-
-2023 sięgnie w ramach kon-
traktu dla Wielkopolski około
29,6 mld zł.

– Kontrakt to swoista umo-
wa podsumowująca lata do-
brych opinii o roli samorządów
w Polsce, które udowodniły, że
oddanie większych kompe-
tencji w ich ręce to dobra i wła-
ściwa decyzja – twierdzi wice-
minister Zbigniew Rynasie-
wicz, który pogratulował sa-
morządowcom z Wielkopolski
gospodarności, z której słynie
nasz region. – W kontrakcie za-
pisane jest wszystko, co będzie
decydowało o przyszłości Wiel-
kopolski.

Na drogi i koleje

Dokument zawiera listę przed-
sięwzięć priorytetowych dla
województwa. Znalazły się 

w nim m.in. istotne dla regio-
nu inwestycje drogowe. Do-
kończona zostanie budowa
drogi ekspresowej S-5 na
wszystkich wielkopolskich od-
cinkach. W kontrakcie wpisa-
na została budowa S11 na od-
cinku wielkopolskim, choć 
w najbliższych latach zostanie
ona zrealizowana w różnym
zakresie. Na tzw. liście przed-
sięwzięć podstawowych zna-
lazły się obwodnice Ostrowa
Wlkp., Jarocina oraz Kępna 
i Ujścia, a także odcinek dro-
gi od Kórnika do Ostrowa. 

Te ostatnie trzy inwestycje
uzależnione są jednak od wpi-
sania ich do Programu Budo-
wy Dróg Krajowych oraz do-
stępności środków. Podobna
sytuacja jest z budową odcin-
ka drogi od Ostrowa do Kępna.
Na liście warunkowej znalazły
się również: budowa obwodni-
cy Obornik oraz drogi krajowej
DK 25 Ostrów Wielkopolski 
– Kalisz – Konin.

Na realizację liczyć mogą
przedsięwzięcia na wielkopol-
skich fragmentach linii kolejo-
wych: E 59 na odcinku Poznań
Główny – Szczecin Dąbie oraz
Wrocław – Poznań, CE 65 odc.
Chorzów Batory – Tarnowskie
Góry – Karsznice – Inowrocław
– Bydgoszcz – Maksymiliano-

wo, linii nr 14 i 881 Łódź Ka-
liska – Zduńska Wola 
– Ostrów Wielkopolski, E 20
Warszawa – Poznań (odcinek
Sochaczew – Swarzędz), linii nr
14, 815, 816 odcinek Ostrów
Wlkp. – Leszno – Głogów wraz
z elektryfikacją odcinka Kro-
toszyn/Durzyn – Głogów. Na li-

ście podstawowej znalazło się
również utworzenie kolei aglo-
meracyjnej obsługującej ob-
szar aglomeracji poznańskiej
oraz prace na towarowej ob-
wodnicy Poznania.

Wśród istotnych dla regionu
inwestycji kolejowych ujęta
została również modernizacja
linii kolejowej 354 Poznań
Główny – Piła Główna. Zna-
czenie tej inwestycji podkreślił
członek zarządu województwa
Tomasz Bugajski, który zwrócił
także uwagę na komponent
społeczny kontraktu, służący
m.in. rozwojowi nauki i oświa-

ty oraz przeciwdziałaniu bez-
robociu.

Pieniądze na zdrowie

Kilka dni temu w zakończo-
nych negocjacjach dotyczą-
cych Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyj-

nego 2014+ osiągnięto duży
sukces negocjacyjny. Jest nim
potwierdzenie możliwości bu-
dowy szpitala matki i dziecka,
o czym piszemy na stronie 12.
W ramach przedsięwzięć 
z zakresu ochrony zdrowia 
w KT wpisano też utworzenie
szpitalnego oddziału ratunko-
wego w ramach budowy no-
wego szpitala matki i dziecka
w Poznaniu oraz budowę SOR
w ramach Klinicznego Cen-
trum Medycyny Ratunkowej 
i Interwencyjnej.

Zrealizowana ma zostać tak-
że budowa siedziby dla Zespołu

Szkół Muzycznych w Poznaniu
oraz termomodernizacja pań-
stwowych placówek szkol-
nictwa artystycznego w wo-
jewództwie wielkopolskim.
Przedsięwzięcia te ujęte będą 
w projekcie wieloletnim reali-
zowanym przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

Lista rezerwowa

Kontrakt obejmuje ponadto li-
stę przedsięwzięć warunko-
wych, których realizacja jest
uzależniona m.in. od puli do-
stępnych pieniędzy. Na tej li-
ście znalazły się przedsię-
wzięcia transportowe, takie
jak: wielkopolski odcinek dro-
gi S-10 Szczecin – Bydgoszcz,
budowa wiaduktów nad ul. Inf-
lancką i Chartowo – Żegrze 
w Poznaniu, budowa węzła Na-
ramowicka – Lechicka w Po-
znaniu oraz obwodnicy Gostynia
w ciągu drogi krajowej nr 12.
Są tam także prace na liniach
kolejowych nr 281 i 766 (od-
cinek Oleśnica / Łukanów – Kro-
toszyn – Jarocin – Września 
– Gniezno), nr 18 i 203 (odci-
nek Bydgoszcz – Piła – Krzyż),
a także cztery przedsięwzięcia
modernizacyjno-rewitalizacyj-
ne na drodze wodnej MDW
70 (Noteć, Warta, Kanał Byd-
goski).

Na liście warunkowej zna-
lazły się również tak istotne
dla Wielkopolski inwestycje
zdrowotne, jak utworzenie 
w Poznaniu Ośrodka Radiote-
rapii Protonowej i budowa Za-
chodniego Centrum Chorób
Serca i Naczyń. Są tu również
cztery projekty dotyczące re-
alizacji infrastruktury badaw-
czo-rozwojowej ujęte na pol-
skiej mapie drogowej infra-
struktury badawczej (PIONIER-
LAB – Krajowa Platforma In-
tegracji Infrastruktur Badaw-
czych z Ekosystemami Inno-
wacji, PRACE – Współpraca 
w zakresie zaawansowanych
obliczeń w Europie, ICOS-PL
– Zintegrowany System Ob-
serwacji Węgla, ECBiG – Eu-
ropejskie Centrum Bioinfor-
matyki i Genomiki). Te oraz
inne podobne projekty są moż-
liwe do realizacji w ramach
WRPO 2014+ po ich pozy-
tywnej ocenie przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju.    PPIITT

Kontrakt terytorialny umożliwi
harmonijny rozwój Wielkopolski
Udało się uzyskać zapis dotyczący budowy obwodnic i drogi ekspresowej S11.

Kontrakt podpisany przez wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza (pierwszy z lewej), człon-
ka zarządu województwa Tomasza Bugajskiego (w środku) oraz marszałka Marka Woźniaka
nie jest dokumentem zamkniętym. W najbliższym czasie planowane jest dalsze uszcze-
gółowianie zapisów tego porozumienia.
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Łączne zaangażowanie pieniędzy
publicznych, europejskich i krajo-
wych na działania z zakresu poli-

tyki rozwoju w latach 2014-2023 sięgnie
w ramach kontraktu dla Wielkopolski
około 29,6 mld zł.
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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

WW  wwiieellkkooppoollsskkiimm,,  rreeggiioonnaallnnyymm
eettaappiiee  kkoonnkkuurrssuu,,  wwnniioosskkii  mmoożż--
nnaa  bbyyłłoo  sskkłłaaddaaćć  ww  ddwwóócchh  kkaa--
tteeggoorriiaacchh  ––  iinnffrraassttrruukkttuurraa  tteecchh--
nniicczznnaa  ii  iinnffrraassttrruukkttuurraa  ssppoo--
łłeecczznnaa..  

Celem konkursu „Przyjazna
Wieś”, organizowanego przez
ministra rolnictwa i rozwoju
wsi, w ramach realizacji zadań
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich, jest pokazanie najlep-
szych projektów współfinanso-
wanych z funduszy europej-
skich, wspierających rozbudo-
wę infrastruktury na obszarach
wiejskich. Tegoroczna, szósta
edycja konkursu, przebiegała 
w dwóch etapach: pierwszym 
– regionalnym i drugim – ogól-
nopolskim. 

W Wielkopolsce wpłynęło
łącznie 12 projektów: osiem 
w kategorii infrastruktura spo-
łeczna i cztery w kategorii in-
frastruktura techniczna. Wyni-
ki ogłoszono 19 listopada pod-
czas posiedzenia grupy robo-
czej ds. KSOW. 

– Z ogromną satysfakcją ob-
serwuję kolejne odsłony kon-
kursu „Przyjazna Wieś”. Zgła-
szane projekty świadczą o tym,
że województwo wielkopolskie
znakomicie wykorzystuje pie-
niądze unijne służące rozwojo-
wi wsi i poprawie warunków ży-
cia jej mieszkańców – podsu-
mował werdykt jury członek
zarządu województwa Tomasz
Bugajski.

Sala dla zmysłów

W pierwszej kategorii najwyżej
oceniono projekt „Sala zmy-
słów – udostępnianie sprzętu
stymulującego zmysły czło-
wieka”, którego pomysłodaw-
cą jest Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizyczej Ognisko „Baj-
ka” w Trzciance. Sala wyposa-
żona jest w piętnaście rodzajów
sprzętu do ćwiczeń stymulują-
cych wszystkie zmysły człowie-
ka. Z urządzeń mogą korzystać
chorzy wymagający rehabilita-
cji, jak również osoby, które po-
trzebują tego typu wsparcia 
w wyniku przemęczenia co-
dziennymi obowiązkami. 

Komisja zwróciła uwagę na
fakt udostępnienia projektu
również osobom niepełno-
sprawnym o różnych rodzajach
i stopniach niesprawności. Ta-
kie podejście, które integruje 
i stwarza okazję do wzajemne-
go poznania się grup osób nie-
pełnosprawnych i sprawnych
podczas spędzania czasu 

w sposób aktywny i służący
zdrowiu, w atmosferze zabawy,
ma duży wpływ na poziom osią-
ganych efektów rehabilitacji.

Wieża ciśnień

W kategorii infrastruktura tech-
niczna zwyciężył projekt gminy
Łobżenica „Rewitalizacja wieży
ciśnień wraz z zagospodaro-
waniem terenu przyległego”.
Istotą tego przedsięwzięcia było
ocalenie unikatowego obiektu
architektonicznego, związane-
go z historią Polski i miasta. 

Zachowano dotychczasowy
wygląd zewnętrzny budowli,
której – dzięki realizacji projektu
– nadano nową funkcję – wie-
ży widokowej. Zewnętrze ścia-
ny kopuły przeszklono, co dało
możliwość stworzenia tarasu 
z panoramicznym widokiem.
W trzonie wieży zaaranżowano
przestrzenie służące organiza-
cji spotkań i pomieszczenia
sanitarne. Wieża dostępna jest
także dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo. 

Ważnym elementem tej ini-
cjatywy jest zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego i wykorzy-
stanie go do podniesienia
atrakcyjności turystycznej gmi-
ny Łobżenica.

Rozstrzygnięto konkurs
„Przyjazna Wieś” 

Konferencja pn. „Kobieca
Wielkopolska Obywatel-
ska”, którą w ramach

realizacji planu działania Se-
kretariatu Regionalnego Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich zorganizował samorząd
województwa, odbyła się 26 li-
stopada na terenie MTP w Po-
znaniu. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęła Anna Ko-
morowska, małżonka prezy-
denta RP.

W spotkaniu wzięło udział
około 600 osób, m.in. samo-
rządowcy, przedstawiciele lo-
kalnych grup działania, wła-
ściciele gospodarstw agrotury-
stycznych oraz liczna grupa ak-
tywnych kobiet z obszarów wiej-
skich. Wydarzenie było podsu-
mowaniem współpracy samo-
rządu województwa z różnymi
partnerami społecznymi dzia-
łającymi na rzecz rozwoju 
i promocji obszarów wiejskich.
Zaprezentowano inicjatywy 
i projekty realizowane przez li-
derów małych społeczności,
których celem jest budowa ka-
pitału społecznego oraz zmia-
na wizerunku wielkopolskiej
wsi. 

– Nasze spotkanie jest szcze-
gólne również z innego powodu.
Można już powiedzieć, że wdra-
żanie Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w latach
2007-2013, największej w do-
tychczasowej historii puli fun-
duszy unijnych przeznaczonych
na rozwój obszarów wiejskich 
i sektora rolno-spożywczego 
w Polsce, dobiega końca 

– stwierdził członek zarządu
województwa Tomasz Bugaj-
ski. – A Wielkopolska pokaza-
ła, jak skutecznie z tych środ-
ków korzystać. Osiągnięcie po-
zycji lidera nie byłoby możliwe
bez współpracy z państwem:
partnerami samorządu woje-
wództwa w wielu, często trud-
nych, przedsięwzięciach. 

Aktywne kobiety 

Szczególną uwagę poświęcono
podczas spotkania kobietom.
Wielokrotnie podkreślano, że
siłą wielkopolskiej wsi są wiej-
skie liderki. Trener biznesu
Anna Sarowska-Gierasimowicz
mówiła m.in. o pasji, determi-
nacji i potędze kobiecej indy-
widualności. Z kolei Katarzyna
Hełpa-Liszkowska ze Szkoły Li-
derek Rozwoju Lokalnego
przedstawiła jej wpływ na wiel-
kopolskie kobiety mieszkające

na obszarach wiejskich. Zwró-
ciła też uwagę na korzyści pły-
nące z wykorzystania poten-
cjału kobiet w działalności na
rzecz mieszkańców wsi. Panie,
dzięki swojej aktywności i za-
angażowaniu, mogą spełniać
się zarówno w domu, w rodzi-
nie, jak i w życiu publicznym. 

W trakcie konferencji nagro-
dzono najlepsze sołtyski – ak-
tywne kobiety integrujące lo-
kalne społeczności, które wzię-
ły udział w konkursie „Sołtyska-
-Liderka”, organizowanym przez
samorząd województwa.

Turystyka kulinarna

Ważnym elementem spotkania
było przedstawienie zagadnień
dotyczących wielkopolskiej
agroturystyki, stanowiącej przy-
kład mobilizacji mieszkańców
obszarów wiejskich i rozwoju
przedsiębiorczości. O projekcie

„Culinaria – impuls aktywiza-
cyjny” opowiedział Witold Wró-
bel, członek zarządu Polskiej
Akademii Smaku. Podkreślił
m.in. wartość kuchni polskiej,
mówił o propagowaniu polskiej
żywności oraz edukacji kuli-
narnej. Zachęcał też właścicieli
gospodarstw do współpracy 
i tworzenia szlaków kulinar-
nych. 

Zwieńczeniem wystąpienia
było nagrodzenie zwycięzców
konkursu „Kulinarne Rarytasy
Wielkopolskiej Agroturystyki”
– promującego produkty i po-
trawy czerpiące z dziedzictwa
kulinarnego naszego regionu,
które powstają w gospodar-
stwach agroturystycznych. 

Na zakończenie spotkania
uhonorowano najlepsze lokal-
ne grupy działania, które od kil-
ku lat są głównymi animatora-
mi różnorodnych inicjatyw ma-
jących na celu poprawę jako-
ści życia mieszkańców wsi.
Prezes LGD „Kraina Trzech
Rzek” Renata Gembiak-Bin-
kiewicz zaprezentowała dzia-
łalność stowarzyszenia w pre-
zentacji „Aktywnie w Krainie
Trzech Rzek, czyli co nas cie-
szy najbardziej”.

Konferencji towarzyszyła wy-
stawa rękodzieła artystyczne-
go, degustacja regionalnych
produktów kulinarnych oraz
prezentacja ofert wielkopol-
skich gospodarstw agrotury-
stycznych. Nie zabrakło też
okazji do spotkań, dyskusji, in-
spiracji i wymiany cennych do-
świadczeń.

Siłą wsi są liderki
Samorząd regionu podsumował współpracę z partnerami.

W konferencji wzięło udział około sześciuset gości.
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Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs „Sołtyska-Liderka”.

Odnowiona wieża ciśnień 
w Łobżenicy zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii infra-
struktura techniczna.
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WW  ppooddwwooddnneejj  ssttoołłóówwccee  zzaawwsszzee
ppoowwiinniieenn  ppaannoowwaaćć  zz  ggóórryy  uussttaa--
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nniiaakkii,,  sskkoorruuppiiaakkii))  zzaajjaaddaa  ssiięę  ffii--
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oorrggaanniizzmmyy  rroośślliinnnnee,,  gglloonnyy,,  ssii--
nniiccee))..  PPootteemm  ddoo  śśnniiaaddaanniiaa  
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cciiee,,  uukklleejjee  ii  mmaałłee  ookkoonniiee..  GGddyy
ttee  jjuużż  ddoobbrrzzee  ppooddjjeeddzząą,,  ssaammee
ssttaannąą  ssiięę  pprrzzyyssmmaakkiieemm  ddllaa
sszzcczzuuppaakkóóww,,  ssaannddaacczzyy,,  ssuummóóww..

Kiedy panuje równowaga,
wszystkie ogniwa tego łańcu-
cha pracują sprawnie, woda 
w jeziorach jest czysta, przej-
rzysta, dotleniona. 

– Niewiele w Polsce mamy
takich akwenów – mówi dr
hab. Jan Mazurkiewicz, kie-
rownik Zakładu Rybactwa
Śródlądowego i Akwakultury
Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu. – Zdecydowana
większość jest przeżyźniona.
Zbyt dużo w nich biogenów na-
pędzających rozwój fitoplank-
tonu, co skutkuje pogorsze-
niem jakości wód. 

Powodów degradacji jest
dużo: mogą to być np. zanie-
czyszczenia trafiające do je-
zior bezpośrednio z okolicznych
zabudowań. W Wielkopolsce
istotny wpływ ma też inten-
sywna gospodarka rolna – źle
zastosowane bogate w fosfor 
i azot nawozy spływają do jezior,
stwarzając doskonałe warunki
do rozwoju fitoplanktonu. Swój
negatywny udział mają tu tak-
że ryby planktonożerne. Gdy
jest ich zbyt wiele, kurczą się za-
soby zooplanktonu, żywiącego
się fitoplanktonem. Dla glo-
nów, sinic to raj. Dla jezior – za-
kwity, brak tlenu i degradacja. 

– Żeby zapobiec rozrostowi
populacji ryb planktonożer-
nych, kontrolować ich liczbę 
– informuje Jan Mazurkiewicz 
– zdecydowaliśmy się wspomóc
ryby drapieżne. W naszych je-

ziorach „poluje” kilka gatun-
ków. Podstawowe to szczu-
pak, sum, sandacz, węgorz.
Każda z tych ryb ma swoje „te-
reny łowieckie”. Szczupak jest
typowym drapieżnikiem strefy
przybrzeżnej. Siedzi w płytkich,
zarośniętych miejscach. San-
dacz jest rybą otwartej wody,
sum – rybą przydenną, podob-
nie jak węgorz. 

Postawiono na suma, bo
jest go dość dużo, a w naszych
jeziorach jest rybą pożądaną.
Cały cykl produkcyjny narybku
został opracowany przez po-
znańskich naukowców i reali-
zowany jest od 4 lat. Wspo-
maga go finansowo WFOŚiGW
w Poznaniu, a w tym roku kwo-
ta dotacji wyniosła 30 tys. zł.

Poznańska uczelnia jest użyt-
kownikiem rybackim 6 jezior na
pojezierzu międzychodzko-sie-

rakowskim. Jedno z nich trak-
towane jest jako matecznik 
z tarlakami (rybami zdolnymi do
rozrodu). Na przełomie maja 
i czerwca, kiedy zaczyna się se-
zon rozrodczy suma, ryby są
odławiane. Nie potrzeba wielu
sztuk, gdyż płodność jest
ogromna – kilkaset tysięcy od
jednej samicy. Tarlaki trafiają
pod dach do basenów w za-
kładzie doświadczalnym w Mu-
chocinie. Pozyskiwana jest ikra
i mlecz, przeprowadza się
sztuczne tarło. Zapłodniona
ikra jest inkubowana, z niej wy-
lęgają się larwy, z nich z kolei
narybek. Po 2-3 miesiącach
podchowu rybki osiągają 20
cm, ważą około 40 gramów. Są
gotowe do wypłynięcia na sze-
rokie wody.

Pod koniec października,
zgodnie z harmonogramem, do

wspomnianych jezior trafiło 20
tys. sztuk podchowanych su-
mów. Tylko kilkanaście proc. 
z nich osiągnie pełną dojrzałość.
To bardzo dobry wynik, bo 
w przypadku naturalnego wylę-
gu, przeżywa ułamek procentu.

Jan Mazurkiewicz nie obawia
się zakłócenia równowagi bio-
logicznej jezior, choć – jak mówi
– jeśli człowiek raz zaingerował
w ekosystem, musi sprawdzać
efekty swojej działalności. 
– Służą temu – informuje – prze-
prowadzane przez nas kontrol-
ne odłowy, które są podstawo-
wym źródłem informacji. Pro-
gram restytucji i reintrodukcji
suma europejskiego ma cha-
rakter eksperymentalny. Chce-
my wypracować pewne modele
działań, sprawdzić je i opisać, by
później wprowadzić wypraco-
wane metody do praktyki.  PPNN

Drapieżne sumy od 4 lat dbają o czystość naszych jezior

– Wspomagamy ryby dra-
pieżne – informuje dr hab. 
Jan Mazurkiewicz.
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zziieemmnnyymm..  

Może ona produkować oko-
ło 10 MW energii cieplnej oraz
około 10 MW energii elek-
trycznej, co stanowi 30 proc.
obecnego zużycia energii elek-
trycznej miasta. Produkcja cie-
pła z nowego źródła to z kolei
około 9 proc. zapotrzebowania
wszystkich ogrzewanych przez
MEC obiektów w Pile. 

Produkcja energii elektrycz-
nej w wysokosprawnej insta-
lacji ze źródeł gazowych spo-
woduje zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię ze źró-
deł konwencjonalnych. 

– Nowa inwestycja – mówił
w czasie oficjalnego otwarcia
elektrociepłowni Marek Zie-
liński, zastępca prezesa Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – przyczy-
ni się do zmniejszenia ilości
spalonego miału węglowego, 
a tym samym zmniejszenia
emisji CO2 o blisko 60 tys. ton
rocznie. To wielka ulga dla
środowiska.

Obiekt powstał przy wspar-
ciu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie,
skąd pozyskano 12 mln zł i do-
finansowaniu w wysokości 4,5
mln zł z WFOŚiGW w Poznaniu.
Wartość inwestycji sięgnęła
36 mln zł.                       PPNN

Efektywnie
dla środowiska

Kotłownia Koszyce zmniejszy w Pile zapotrzebowanie na
energię ze źródeł konwencjonalnych.
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Wlatach 70. populację
zajęcy w Polsce sza-
cowano na około 3,5

mln osobników. W połowie lat
80. ich liczba spadła do 1,3 mln
sztuk, a w 2008 r. – do zaled-
wie pół miliona i ciągle maleje. 

Zbigniew Zieliński, przewod-
niczący zarządu okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego
w Poznaniu, za gwałtowny spa-
dek liczebności zajęcy, ale też
kuropatw, bażantów – wini
głównie lisy, choć przyczyn jest
znacznie więcej.

Coroczna akcja szczepień
przeciw wściekliźnie lisów, roz-
poczęta pod koniec lat 90.,
spowodowała praktycznie zanik
tej choroby. Kondycja rudych
drapieżników jest dzisiaj zna-

komita. Liszka, która rodziła
kiedyś 2-3 młode, potrafi wy-
dać na świat 5 i więcej sztuk
potomstwa. A dorosły osobnik
jest w stanie upolować nawet
40 szaraków w ciągu roku. Za-
grożeniem dla zajęcy są też
wszelkie ptaki drapieżne – ja-
strzębiowate i krukowate, któ-
re objęte są całoroczną ochro-
ną. Sporo na sumieniu ma też
poczciwy bociek. Ptaki nie zro-
bią krzywdy dorosłemu osob-
nikowi, ale nowo narodzonemu
– tak.

– By chronić zające, ale też
inne gatunki zwierząt, np. pta-
ki śpiewające, prowadzimy in-
tensywny odstrzał lisów – mówi
Zbigniew Zieliński. – W ciągu
ostatniego roku tylko w naszym

okręgu upolowaliśmy około 10
tys. tych drapieżników. To jed-
nak ciągle za mało. 

Na zmniejszenie populacji
zajęcy wpływ mają także zmia-
ny, jakie zaszły w rolnictwie.

Znikają gospodarstwa drob-
ne, hektarowe, kilkuhektarowe,
a wraz z nimi miedze, rowy,
śródpolne laski, zadrzewienia.
A tam właśnie wychowywała się
kuropatwa, bażant i zając. Od
kilkunastu lat na sporej części
łowisk w Wielkopolsce nie po-
luje się na zające. 

Od 2005 r. Polski Związek
Łowiecki prowadzi w regionie 
(z wyłączeniem okręgów kali-
skiego i konińskiego) 10-letni
program pomocy dla zwierzyny
drobnej, głównie zajęcy. Co

roku na ten cel 300 tys. zł prze-
kazują m.in. Urząd Marszał-
kowski i WFOŚiGW w Poznaniu.

– Te pieniądze – informuje
Zbigniew Zieliński – przezna-
czamy na zakup zajęcy. Na te-
renie kraju kilkanaście gospo-
darstw zajmuje się ich hodow-
lą. Cena szaraka jest dość wy-
soka, a zgromadzone środki po-
zwalają na zakup około 800
sztuk rocznie.

Zanim zwierzęta trafią na
pola, przechodzą adaptację 
w specjalnych wolierach akli-
matyzacyjnych. Prowadzą je
poszczególne koła łowieckie.
Na nie spada obowiązek zor-
ganizowania takiej zagrody, jej
ogrodzenia, obsiania, pilnowa-
nia. Zające wypuszcza się na
wolność w sierpniu, wrześniu 
i październiku, gdy na polach
jest jeszcze sporo pożywienia,
a także łatwiej ukryć się przed
drapieżnikami.  

Zdaniem Zbigniew Zieliń-
skiego prawie 10-letni pro-
gram pomocy drobnej zwierzy-
nie okazał się potrzebny, choć
brak spektakularnych sukce-
sów. W niektórych rejonach
województwa, zwłaszcza na
wschodzie, populacja zajęcy
wzrosła, a w innych częściach
udało się powstrzymać jej gwał-
towny spadek. Wielkopolscy
myśliwi mają nadzieję, że akcja
pomocy będzie w przyszłych 
latach kontynuowana i z po-
dobnie jak teraz znajdą się na
nią pieniądze.                  PPNN

Lis poluje na zająca
Coraz mniej szaraków żyje na wielkopolskich polach. 

Za gwałtowny spadek liczebności zajęcy odpowiadają głównie lisy.
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Monitor Wielkopolski – magazyn samorz¹dowy

Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 9 stycznia.

W związku z zakończeniem mojej 
aktywności w samorządzie województwa
wielkopolskiego – po 16 latach pełnienia
funkcji radnego i 8 latach przewodniczenia
Sejmikowi, a także Społecznej Radzie 
Programowej „Monitora Wielkopolskiego” 
– dziękuję wszystkim, z którymi 
w tym okresie miałem przyjemność 
i zaszczyt współpracować

Lech Dymarski

Jaki mógł być temat rozmowy świętego Marcina i poznań-
skich cukierników Piotra i Przemysława Koperskich? Wia-
domo: rogale!
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W takim dniu podziały polityczne idą na bok. Na zdjęciu
europosłowie wybrani w Wielkopolsce: Ryszard Czarnecki
z PiS i Adam Szejnfeld z PO.

Wspólna służba przed wejściem do siedziby wielkopol-
skiego przedstawicielstwa zintegrowała też poznań-
skich szczudlarzy i miejscowych pracowników ochrony.

To dopiero integracja! Cały zespół Biura Informacyjnego
Województwa Wielkopolskiego w Brukseli pod jednym
świętomarcińskim płaszczem.

wyśledzone
Promujący co roku nasze województwo Dzień Świętego
Marcina w Brukseli odgrywa też – co udało nam się wy-
śledzić na miejscu – inną rolę: integruje, czasem w za-
skakujący sposób, czego kilka przykładów poniżej.

Zamierzaliśmy jak zwykle po-
szukać czegoś ciekawego, 
a najlepiej śmiesznego do na-
szej rubryki. Po tym jednak, co
działo się w ostatnich tygo-
dniach, musimy ogłosić, że
się poddajemy. W ramach ru-
bryki „policzone” z Państwową
Komisją Wyborczą nie mamy
bowiem żadnych szans…

policzone

Urzędy i duże firmy to częsty
adresat korespondencji spa-
mowej. Niektórzy się dener-
wują tego typu przesyłkami,
a my to nawet jesteśmy peł-
ni podziwu, jak potrafi się to
przebić przez coraz dosko-
nalsze ochrony, bariery i za-
bezpieczenia. No, a do tego 
– czasami nieźle się bawimy!

Piszą do nas na przykład:
Rozglądaliśmy Wasze CV i je-
steśmy bardzo optymistycznie
nastawioni do współpracy 
z Państwem. Poszukujemy
zdalnych pomocnikow, wy-
nagrodzenie stanowi 100 euro
na godzine. To ciekawe, że
marszałek, zanim nas za-
trudnił, też chyba rozglądał
nasze CV, ale płaci nam dużo
mniej… W tej sytuacji nie
można się dziwić, gdy ktoś
nieco obcesowo zapytuje nas:
Czy wymaga finansowania?,
a inny proponuje, by skon-
taktować się z nim dla detals
wzajemnego korzystnego przed-
sięwzięcia.

Bardzo popularną katego-
rią przesyłanych nam ofert są
te z zakresu medycyny. Ob-
ruszamy się jednak, gdy ktoś
powątpiewa w nasze możli-
wości, zapytując Czy chcesz
mieć mocne i długotrwałe
erekcje?; już wolimy, gdy za-
chęcają nas do zakupu czegoś,
pisząc, iż Menopauza to już
nie problem!

W razie czego pozostaje po-
stąpić tak, jak poradzono
nam w jednej z przesyłek: Je-
żeli wyrażają Państwo zgodę
na przesłanie oferty, prosimy
o przesłanie e-maila z dopi-
sanym TAK, a jeżeli nie to 
z dopiskiem SPADAJ NA
DRZEWO:).

Nie wiemy jedynie, czy tak
odpowiedzieć na przysłane
nam niedawno pytanie: Már
nemég tarthatod az unokái-
dat a karjaidban?

zespamowane

Pierwszej sesji zawsze towarzyszą emocje. Nie inaczej było na inauguracyjnym posie-
dzeniu sejmiku 1 grudnia. Podsłuchaliśmy, jak mający być wybrany na przewodniczą-
cego sejmiku Krzysztof Paszyk (na zdjęciu z lewej) mówił do towarzyszącej osoby: „Trzy-
maj kciuki, żeby trema mnie nie zjadła”. I nie zjadła; spłatała natomiast psikusa roz-
poczynającemu obrady radnemu-seniorowi Jerzemu Kado (na zdjęciu z prawej). Wita-
jąc licznie przybyłych parlamentarzystów, „przerobił” europosła Szejnfelda z Adama na
Andrzeja. Gdy zwrócono mu uwagę, tłumaczył: – Przepraszam, andrzejki wczoraj były 
i tak mi w głowie zostało…
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Jeżeli chodzi o zainteresowanie mediów, to nawet największych politycznych wyjada-
czy pozostawiła w cieniu debiutująca w tej roli radna z komitetu Teraz Wielkopolska 
– aktorka Katarzyna Bujakiewicz.

Najważniejsze, kto liczy głosy!
Marszałek Marek Woźniak 
i przewodniczący komisji skru-
tacyjnej Maciej Wituski nad
urną wyborczą.

Wcześniej mandatów nie dostawali? Nowi radni w sej-
miku: Małgorzata Waszak (dotąd starosta koniński) i An-
drzej Pospieszyński (wcześniej starosta gostyński).

podpatrzone


