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Jaki szpital? Dla zawodowców Wezmą Amadeusa
Przynajmniej od kilku lat wiadomo, że szpi-
tal dziecięcy przy ul. Krysiewicza (na zdjęciu)
ma zostać zastąpiony zbudowaną od podstaw
i w innym miejscu placówką. Nowa lecznica
na pewno powstanie – pytanie tylko, jak duża
i w jaki sposób sfinansowana. Po dwóch run-
dach rozmów z udziałem przedstawicieli
wszystkich sejmikowych klubów oraz lekarzy
zarząd województwa nie rezygnuje z koncepcji
budowy szpitala w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Wspólnie uzgodniono
natomiast, że najpierw powstaną tylko od-
działy pediatryczne. >> strona 3 FO
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W Poznaniu i Pile uroczyście otwarto labora-
toria, służące przyszłym technikom do prak-
tycznej nauki zawodu, a stworzone w ramach
programu „Czas zawodowców”, realizowane-
go przez samorząd województwa i Politechnikę
Poznańską. Laboratoria, oferując dostęp do
najnowocześniejszych technologii, pozwalają
uczniom techników na wnikliwe zapoznanie
się z obsługą takich urządzeń, jak drukarka
3D, bramka RFID (kontroluje przepływ ozna-
kowanych produktów), robot przemysłowy, ey-
etracking (pozwala badać, co przyciąga wzrok
klientów). >> strona 6

Samorząd województwa i Polskie Radio wspól-
nie sfinansują kierowaną przez Agnieszkę
Duczmal orkiestrę. Podczas styczniowej sesji
sejmik jednogłośnie przyjął uchwałę wyraża-
jącą wolę utworzenia instytucji kultury pod na-
zwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia
Amadeus w Poznaniu (sprawa zostanie for-
malnie zatwierdzona po zakończeniu roz-
mów z radiem). – Założenie jest takie, by było
to rozwiązanie trwałe, na wiele lat – mówio-
no radnym podczas sesji. – Każda ze stron ma
dawać rocznie po 900 tysięcy złotych, do tego
dojdą wpływy z innych źródeł. >> strona 11

Zmiana w sieci
Anna Streżyńska – była sze-
fowa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, a obecnie
przewodnicząca rady nadzor-
czej Wielkopolskiej Sieci Sze-
rokopasmowej – przejęła tym-
czasowo zarządzanie tą spó-
łką. >> strona 2

Pomysły na Wolę
Centrum Wyszkolenia Je-
ździeckiego Hipodrom Wola
to samorządowa spółka, której
radni od lat przyglądają się ze
szczególną uwagą. Wciąż przy-
nosi straty, ale nowy prezes
prezentuje pomysły na ich
zmniejszenie. >> strona 4

Nowości Ławicy
Dla zamożniejszych pasaże-
rów – Business Executive Lo-
unge, dla przewoźników
– zniżki w opłatach lotnisko-
wych. To nowa oferta, zapre-
zentowana przez władze po-
znańskiego lotniska w stycz-
niu. >> strona 7

Zamach na króla
Jedni rzucali się z mieczem
na władcę, inni ruszali z ar-
matą na… katedrę. W na-
szym cyklu „co za historia” pi-
szemy o tym, że w wielkopol-
skich dziejach nie brakowało
także wydarzeń i postaci, któ-
re trudno uznać za powód do
dumy. >> strona 10

Inna strona
samorządu
Na kogo w szkole wołano
Wiciu albo filozof? Na wa-
lentynki przeprowadziliśmy
poważne badanie, spraw-
dzając stopień sfeminizowa-
nia naszego sejmiku. Tłusty
Czwartek mamy w piątek,
a kiedy Wielką Sobotę?

>> strona 16

Publiczne biblioteki pe-
dagogiczne zmieniają
się. Zgodnie z wytycz-

nymi ministra edukacji od
1 stycznia 2016 r. mają świad-
czyć nowe usługi. Do tej pory
służyły zwłaszcza kształcą-
cym się nauczycielom i stu-
dentom przygotowującym się
do tego zawodu.

– Biblioteki mają być no-
woczesnymi centrami multi-
medialnymi udostępniający-
mi społeczeństwu informacje
za pomocą nowych technologii
– mówi członek zarządu wo-
jewództwa Tomasz Bugajski.
– Cyfrowa edukacja ma zwięk-
szyć kompetencje wśród na-
uczycieli, a wykorzystanie in-
ternetu w nauce ma poprawić
jakość życia i dostęp do spe-
cjalistycznej wiedzy wśród
mieszkańców Wielkopolski.

Joanna Ganowicz, dyrektor
Departamentu Edukacji i Na-
uki UMWW, tłumaczyła ob-
razowo radnym sejmiku, że
biblioteki mają być nie tylko,
jak dotąd, miejscem groma-
dzenia książek, a przede
wszystkim – miejscem za-
rządzania informacją. Biblio-
tekarz zaś – w myśl tych
koncepcji – nie będzie wy-
łącznie osobą wydającą
i przyjmującą książki, lecz
taką, która zbiera informacje,
by dzielić się nimi ze spo-
łecznością szkolną, swoistym
„brokerem informacji”.

– Uczymy się takiego po-
dejścia. Chcemy wyszukać
czytelnikowi konkretną in-
formację na wskazany temat.
Przecież nie każda wiado-
mość nadaje się do wykorzy-
stania w pracy dydaktycznej
i naukowej – zapewnia Da-
nuta Wielbowicz, dyrektor
Publicznej Biblioteki Peda-

Bibliotekarz infobrokerem
W nowoczesne centra zarządzania danymi mają zamienić się biblioteki pedagogiczne.

gogicznej w Poznaniu. – Kil-
ku pracowników w ramach
studiów kierunkowych ukoń-
czyło zajęcia z brokerstwa
informacji, a dwie osoby skie-
rowaliśmy na studia pody-
plomowe z tej dziedziny. Mam
nadzieję, że przełoży się to na
pracę z czytelnikami, zwłasz-
cza nauczycielami.

W Wielkopolsce funkcjonu-
je 5 bibliotek pedagogicznych

(w Kaliszu, Koninie, Lesz-
nie, Pile i Poznaniu) i 28 filii.
Wspomagają one działalność
szkół, placówek oświatowych
i nauczycieli. – Organizują do-
stęp do wiedzy i szeroko po-
jętej informacji. Sieć bibliotek,
a także ich położenie w re-
gionie sprzyja wyrównywaniu
szans edukacyjnych – dodaje
T. Bugajski. – Nigdy nie mó-
wiliśmy o likwidacji tych pla-

cówek. Zmienia się tylko ich
funkcja: mają być doradcą
dla bibliotek samorządowych
i nauczycieli.

Wykorzystując istniejący
sprzęt, biblioteki pedagogiczne
stopniowo wchodzą w obszar
placówek cyfrowych, propo-
nując usługi interaktywne:
udostępniają katalogi w in-
ternecie, umożliwiają zama-
wianie i rezerwację książek on-

line, informują e-mailem lub
SMS-em o terminie zwrotów.

To jednak nie wystarczy, bo
przestarzała infrastruktura
wymaga wsparcia i doinwe-
stowania. Niezbędny jest za-
kup komputerów, sprzętu mul-
timedialnego i kształcenie na-
uczycieli bibliotekarzy. Warto
też zadbać o wzbogacenie księ-
gozbioru: tradycyjnego i elek-
tronicznego. >> strony 8-9

Z usług bibliotek pedagogicznych korzystają zwłaszcza nauczyciele. Na zdjęciu czytelnia poznańskiej placówki.
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Artur Boiñski

na wstêpie

To jest
ich szansa

Wydawać by się mogło, że w czasach, gdy w internecie
znaleźć możemy niemal każdą informację i – mniej lub
bardziej legalnie – uzyskać dostęp do większości
materiałów źródłowych, takim instytucjom, jak biblioteki
grozi zagłada. Tym bardziej placówkom tak mocno
sprofilowanym na odbiorcę z kręgów szkolnych, jakimi są
biblioteki pedagogiczne. Solidne zreformowanie tych
instytucji może się jednak okazać szansą na ich ocalenie.
Bo oczywiste jest, że w zalewie dostępnych informacji
– i dotyczy to w zasadzie każdej dziedziny życia –
potrzebujemy przewodnika, który potrafi nas bezpiecznie
poprowadzić do celu. Przyznać rację trzeba tym, którzy
sukces zaplanowanych w bibliotekach pedagogicznych
reform uzależniają od umiejętności zmian przede
wszystkim mentalnościowych. Bo widać wyraźnie, że samo
wstawienie do bibliotek ogólnodostępnych komputerów
podłączonych do internetu nawet w małych
miejscowościach dziś nie jest już żadną atrakcją (mogło
taką być kilkanaście lat temu). Obecnie nie dostęp
do zasobów jest wartością, lecz umiejętność wyłowienia
z nich tego, co cenne. Szansą na przetrwanie bibliotek jest
to, by zrobić to umiał – i chciał – bibliotekarz.
O, przepraszam, broker informacji. �

Decyzję w tej sprawie
podjęła rada nadzor-
cza Wielkopolskiej Sie-

ci Szerokopasmowej, która
delegowała Annę Streżyńską
do pełnienia czynności preze-
sa, uzgadniając jej kandyda-
turę z marszałkiem woje-
wództwa Markiem Woźnia-
kiem. Zastąpiła ona Wojciecha
Cerbę, którego rada nadzorcza
zawiesiła w czynnościach sze-
fa WSS na okres 3 miesięcy,
w związku z prowadzonymi
w spółce postępowaniami wy-
jaśniającymi i kontrolnymi.

Anna Streżyńska była m.in.
podsekretarzem stanu w mi-
nisterstwie transportu i bu-
downictwa oraz prezesem
Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej, który zliberalizo-
wał rynek telekomunikacyjny
w Polsce, umożliwiając świad-
czenie usług przez tzw. opera-

Zmiana w sieci
Przewodnicząca rady nadzorczej Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej Anna Streżyńska
przejęła tymczasowo zarządzanie spółką.

torów alternatywnych. Z WSS
formalnie związana jest od
czerwca 2012 r.

– Trudno w Polsce o osobę
z większą wiedzą w zakresie
telekomunikacji i inwestycji –
podkreśla marszałek Marek
Woźniak. – Jednocześnie po-
przez swoje zaangażowanie
w prace rady nadzorczej,
Anna Streżyńska zna bieżące
działania spółki. To istotne,

gdyż umożliwi, pod pewnymi
warunkami, sprawną konty-
nuację budowy sieci szeroko-
pasmowej na terenie woje-
wództwa.

– Trwa projektowanie, bu-
dowa i zakupy elementów sie-
ci. Przygotowujemy się też
do wyboru operatora infra-
struktury internetowej – opi-
suje najpilniejsze zadania
A. Streżyńska.

WSS buduje sieć szeroko-
pasmowego internetu o dłu-
gości 4500 km, z 576 punkta-
mi dostępowymi – co naj-
mniej jednym w każdej wiel-
kopolskiej gminie. Koszt pro-
jektu sięga 410 mln zł, z tego
dofinansowanie UE wynosi
283 mln zł. Obecnie wybrani
przez spółkę podwykonawcy
rozpoczęli prace ziemne, a in-
westycja ma zakończyć się
w 2014 r. RAK
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Płk Dariusz Malinowski
przejął 10 stycznia dowo-
dzenie 31. Bazą Lotnictwa
Taktycznego w Krzesinach.

– Zbudowaliśmy infrastruk-
turę, sprowadziliśmy F-16
i wyszkoliliśmy doskonałych pi-
lotów – opisywał siedem lat
swojej pracy gen. Włodzimierz
Usarek, dowódca 2. Skrzydła
Lotnictwa Taktycznego, prze-
kazując swoje obowiązki Da-
riuszowi Malinowskiemu.

Nowy dowódca bazy w Krze-
sinach pełnił dotychczas obo-
wiązki szefa wojsk lotniczych
w Warszawie. Wcześniej kie-
rował bazą lotniczą w Łasku,
jest również doświadczonym
pilotem samolotów F-16.

Samorząd województwa
podczas uroczystości repre-
zentowali wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak i przewodni-
czący Sejmiku Lech Dymar-
ski. Wicemarszałek podzięko-
wał gen. Usarkowi (awanso-
wał na dowódcę centrum ope-
racji powietrznych w Warsza-
wie) za pełną zaangażowania
służbę w Wielkopolsce i po-
gratulował nowemu szefowi
bazy w Krzesinach. RAK

Nowy dowódca
w Krzesinach

O działaniach w ramach
inicjatywy JESSICA roz-
mawiano 8 stycznia w Luk-
semburgu.

Okazją ku temu było po-
siedzenie rady inwestycyjnej
funduszu powierniczego dla
inicjatywy JESSICA w Wiel-
kopolsce oraz spotkanie mar-
szałka Marka Woźniaka z wi-
ceprezesem Europejskiego
Banku Inwestycyjnego Da-
rio Scannapieco.

JESSICA to program po-
życzek służących wsparciu
rewitalizacji zdegradowanych
obszarów miejskich. Wielko-
polska jest europejskim lide-
rem w tej sferze. Jako pierw-
szy region w Europie podpi-
sała umowę z EBI, na pod-
stawie której utworzono fun-
dusz powierniczy JESSICA,
przeznaczając na ten cel po-
nad 300 mln zł z WRPO. ABO

Rozmowy z EBI

Szwedzki region Väster-
botten, będący partnerem
Wielkopolski, odwiedził
na przełomie stycznia i lu-
tego wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak.

Okazją do wizyty były uro-
czystości związane z obję-
ciem tytułu Europejskiej Sto-
licy Kultury 2014 przez mia-
sto Umeå.

Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak spotkał się też
z Magdaleną Andersson, gu-
bernator hrabstwa Väster-
botten. Rozmawiano m.in.
o współpracy w ramach pro-
jektu CREATOR. ABO

Mają stolicę

Daleki Mozambik był ce-
lem kolejnej misji gospo-
darczej zorganizowanej
przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielko-
polskiego.

Samorząd województwa za-
prasza przedsiębiorców do
udziału w zagranicznych mi-
sjach w ramach projektu klu-
czowego „Kompleksowa pro-
mocja gospodarki i inwestycji
w Wielkopolsce”, finansowa-
nego z WRPO na lata 2007-
-2013. W dniach 11-19 stycz-
nia przedstawiciele dziewię-
ciu firm z naszego regionu
mieli okazję zapoznać się
z możliwościami nawiązania
współpracy gospodarczej
z partnerami z Mozambiku.

Delegacji z Wielkopolski
przewodniczył wicemarsza-
łek Mateusz Klemenski, do
udziału w niej zaproszony
został również poseł Killion
Munyama, wiceprzewodni-
czący parlamentarnego ze-
społu ds. Afryki.

– Choć przed wyjazdem
można było mieć pewne wąt-
pliwości, po przebiegu roz-
mów na miejscu jestem prze-
konany, że ta misja bardzo
szybko przyniesie wymierne
korzyści dla uczestniczących
w niej firm w postaci nawią-
zanej współpracy – ocenia
Mateusz Klemenski.

Wielkopolanie odbyli spo-
tkania w stolicy Mozambiku
– Maputo oraz w Tete, będą-
cym jednym z najdynamicz-
niej rozwijających się ośrod-

Afrykańska misja

ków przemysłowych kraju.
Delegacja rozmawiała m.in.
z władzami lokalnymi, przed-
stawicielami administracji
rządowej i instytucji otoczenia
biznesu. Podczas spotkań
z biznesem w Tete, organizo-
wanym przez Centrum Pro-
mocji Inwestycji Mozambi-
ku, przedsiębiorcy z obu kra-
jów omawiali możliwości
wspólnych przedsięwzięć.
Część kontaktów biznesowych
udało się nawiązać już na
miejscu dzięki szerokiemu
relacjonowaniu wizyty wiel-
kopolskiej delegacji przez lo-
kalne i krajowe media.

Misja stanowiła odpowiedź
na ogłoszony w 2013 r. przez
polskie Ministerstwo Gospo-
darki program „Go Africa”,
który wskazuje Mozambik
jako jeden z pięciu krajów
tego kontynentu o najwięk-

szym potencjale ekonomicz-
nym i najbardziej obiecują-
cych prognozach wzrostu go-
spodarczego. Szanse dla pol-
skiego biznesu ministerstwo
upatruje w sektorach rolnic-
twa, rybołówstwa i przemysłu
wodnego, przemysłu ciężkie-
go, turystyki i hotelarstwa,
infrastruktury publicznej,
złóż mineralnych oraz ener-
getyki. Także podczas wiel-
kopolskiej misji rozmówcy
z Mozambiku podkreślali, że
obszarami, w których istnie-
je miejsce na współpracę firm,
są branża przetwórstwa rol-
no-spożywczego oraz budow-
nictwo cywilne. Przedsię-
biorcy z prowincji Tete zain-
teresowani są nawiązaniem
współpracy również w zakre-
sie przemysłu farmaceutycz-
nego i wyposażenia budowa-
nych szpitali. ABO

Wicemarszałek Mateusz Klemenski i poseł Killion Munyama
podczas spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych
i kooperacji Republiki Mozambiku Henrique Banze.
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20 stycznia marszałek Ma-
rek Woźniak spotkał się
z członkami Wojewódzkiej
Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

Marek Woźniak podzięko-
wał wielkopolskim komba-
tantom za liczny udział (mimo
podeszłego wieku i nierzadko
chorób) w ubiegłorocznych
wydarzeniach patriotycznych,
w tym w obchodach 95. rocz-
nicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Jednocze-

śnie marszałek przedstawił
kalendarz wydarzeń oraz
przedsięwzięć upamiętniają-
cych historię w 2014 roku,
zapraszając gości do uczest-
nictwa.

Spotkanie w gościnnych mu-
rach Sali Herbowej UMWW
zakończyło się tradycyjnym
opłatkiem oraz koncertem
kolęd zaprezentowanym przez
uczniów z Gimnazjum nr 50
im. Lotnictwa Polskiego
w Poznaniu. RAK

Opłatek z kombatantami

Projekt poznańskiej kolei metropolitalnej jako przykład
współdziałania gmin na rzecz rozwoju obszaru otaczają-
cego miasto przedstawił wicemarszałek Wojciech Jan-
kowiak podczas spotkania, które odbyło się 29 stycznia
w Brukseli. W siedzibie wielkopolskiego (oraz trzech part-
nerskich regionów) przedstawicielstwa odbyło się nad-
zwyczajne zgromadzenie ogólne sieci PURPLE. Członko-
wie tej inicjatywy, której celem jest wymiana doświadczeń
w zakresie działań na rzecz obszarów podmiejskich, zor-
ganizowali też spotkanie z udziałem przedstawicieli in-
stytucji europejskich i unijnych regionów. Wielkopolskę
reprezentowali wicemarszałek Wojciech Jankowiak (na
zdjęciu) oraz dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania
Przestrzennego Marek Bryl. ABO
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Po rozmowach z lekarzami
i sejmikową opozycją za-
rząd województwa nie re-
zygnuje z budowania szpi-
tala dziecięcego w formu-
le PPP, zgadza się nato-
miast, by robić to etapami.

O potrzebie powstania no-
wej placówki pediatrycznej
w Poznaniu wiadomo od lat.
Władze województwa zapla-
nowały budowę 420-łóżkowe-
go szpitala matki i dziecka na
pozyskanej od miasta działce
przy ul. Szwajcarskiej (obok
znajduje się duża miejska
lecznica). Służyć temu ma
formuła partnerstwa publicz-
no-prywatnego, w której bu-
dowę i jej sfinansowanie bie-
rze na siebie prywatny pod-
miot, a województwo przez 20-
-30 lat płaci mu raty za ko-
rzystanie z obiektu.

Podczas debaty budżetowej,
która odbywała się pod koniec
2013 roku, takiej koncepcji
wyraźnie sprzeciwiała się opo-
zycja. W odpowiedzi marszałek
Marek Woźniak zgodził się na
rozmowy o zakresie, lokaliza-
cji i sposobie finansowania in-
westycji. Spotkania z udziałem
członków zarządu wojewódz-
twa, radnych i lekarzy odbyły
się 13 stycznia i 4 lutego.

Etapami

W wyniku rozmów ustalono, że
inwestycja podzielona zostanie
na dwa etapy. W pierwszym
zbudowany będzie szpital pe-
diatryczny na około 360 łóżek,
zaś oddziały ginekologiczno-
-położnicze mogą zostać zre-
alizowane w kolejnym etapie.

– Dobrze, że nastąpił taki
przełom, bo wszystko wska-
zuje na to, że nie stać nas na
budowanie od razu tak duże-
go szpitala – uważa Jerzy
Kado, wiceprzewodniczący sej-
miku z PSL.

– Jasne wskazanie, że naj-
bardziej palącym problemem
jest opieka pediatryczna, wy-
nikało też z opinii ludzi za-
wodowo związanych z pedia-
trią i ginekologią – relacjonu-
je Marek Niedbała, przewod-
niczący klubu SLD.

Mimo wielogodzinnych roz-
mów nie udało się natomiast
uzyskać zgody w kwestii lo-
kalizacji lecznicy (alterna-
tywna koncepcja to tańsze do-
budowanie oddziałów do wo-
jewódzkiego szpitala przy ul.
Lutyckiej; jej minusem jest
brak decyzji lokalizacyjnej
i niezakończone spory wła-
snościowe w kwestii gruntu),
a przede wszystkim – co do for-
muły finansowania inwestycji.

Co ze spółką?

Z analiz władz województwa
wynika, że nierealny jest wa-
riant finansowania bezpo-
średnio z budżetu. Z kolei
opozycja zdecydowanie sprze-
ciwia się formule PPP, doma-
gając się, by dokładniej prze-
analizować możliwość budowy
lecznicy przez spółkę celową
samorządu (w domyśle – Szpi-
tale Wielkopolski). PiS i SLD
uważają, że może to być wa-
riant nawet o kilkaset milio-
nów złotych tańszy.

– PPP będzie więcej kosz-
tować, bo podmiot prywatny
musi na tym zarobić, a uzy-
skanie przez niego kredytu też
będzie droższe – mówi M.
Niedbała.

– W przypadku spółki ce-
lowej kolejną oszczędnością
może być odliczenie VAT-u
– dorzuca Zbigniew Czer-
wiński, szef klubu PiS. – Na-
wet konieczność poręczenia
części kredytu spółce nie jest
dla budżetu województwa jed-
norazowo tak obciążająca, jak
bezpośrednia inwestycja.

Na razie wiadomo, że woje-
wództwo skorzysta z usług
opłaconego przez Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwo-
ju doradcy (MIiR liczy, że uda
się dzięki temu wypracować
wzorcowe w skali kraju pro-
cedury dla inwestycji realizo-
wanych w modelu PPP).

Nie rezygnują

W wydanym po rozmowach
z radnymi i lekarzami oświad-
czeniu marszałka jedno-
znacznie wskazano, że ich
uczestnicy porozumieli się je-
dynie co do etapowości budo-
wy, w pozostałych kwestiach
pozostając przy swoich zda-
niach. Zarząd województwa
nie rezygnuje zatem z reali-

zacji formuły PPP, oczekując,
że wybrany przez minister-
stwo doradca wskaże opty-
malny model finansowania
inwestycji.

– Poprosimy o wyjaśnienia,
jak należy rozumieć to stano-
wisko – zapowiada Zbigniew
Czerwiński. – Bo jeśli trakto-
wać je dosłownie, to jaki sens
miały te rozmowy i wykonana
przez nas praca?

– Zarząd nie powinien de-
cydować się na PPP bez peł-
nej analizy różnych możli-
wości finansowania – dodaje
Marek Niedbała. – Liczę na
złożone nam zapewnienie
marszałka, że wyniki tego
doradztwa do niczego nas nie
obligują. ABO

Na pierwszy ogień
pójdzie pediatria

– Powstanie nowy szpital
dziecięcy?
– Wszystkie działania podej-
mowane przez zarząd woje-
wództwa potwierdzają, że je-
steśmy zdeterminowani, by
szpital matki i dziecka wy-
budować w możliwie naj-
szybszym terminie. Rozpo-
częcie takiej inwestycji wy-
magało wpierw przeanalizo-
wania wszystkich uwarun-
kowań organizacyjno-finan-
sowych, lokalizacyjnych, me-
dycznych. Myślę, że jesteśmy
na dobrej drodze, by zreali-
zować to przedsięwzięcie
w drodze partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Od władz
miasta pozyskaliśmy odpo-
wiednią działkę, która jest do-
brze zlokalizowana zarówno
pod względem dostępności
komunikacyjnej, jak i blisko-
ści szpitala przy ul. Szwaj-
carskiej, posiadającego lądo-
wisko dla śmigłowców, nie-
zbędne dla szpitalnego od-
działu ratunkowego. Dla tej
działki uzyskaliśmy decyzję
lokalizacyjną, która pozwala
na rozpoczęcie procesu pro-
jektowania obiektu. Dla tego
przedsięwzięcia uzyskaliśmy
też wsparcie doradcze finan-
sowane przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
– Po co zatem podjęto roz-
mowy w gronie wszystkich
sił politycznych reprezen-
towanych w sejmiku?
– Cały czas wyraźnie pod-
kreślałem, że na stole leży
przygotowany scenariusz re-
alizacji szpitala w formule
PPP. Jesteśmy gotowi ten
scenariusz realizować i na
razie nie stało się nic, co by
ten projekt unieważniło czy
wstrzymało. Najlepszym do-
wodem jest fakt, że korzy-
stamy z doradztwa zaofero-
wanego przez ministerstwo.
I dopóki ten doradca nie
przedstawi nam ewentualnej
negatywnej oceny formuły
PPP, dopóty nie zamierzamy
z niej rezygnować. Zgodziłem
się jednak, byśmy usiedli do
stołu i jeszcze raz przeanali-
zowali cały proces inwesty-
cyjny, ponieważ głosy opozy-
cji wyraźnie wskazywały, że
na etapie przygotowywania
ścieżki PPP zabrakło dialogu.
Uznałem, że choć w zasa-
dzie już realizujemy gotowy
scenariusz PPP, to przy tak
ważnej inwestycji trzeba roz-
mawiać, nie można przepro-
wadzać jej metodą siłową,
ponad głowami radnych opo-
zycji. Należy wysłuchać
wszystkiego, co na ten temat
jest do powiedzenia. Jeżeli
z tego miałyby wyniknąć ja-
kieś nowe, istotne elementy,
które każą zmodyfikować do-
tychczasowy kierunek dzia-
łania, wówczas to zrobimy.

Nie po białorusku
Z marszałkiem Markiem Woźniakiem rozmawia Artur Boiński

– Takie elementy się poja-
wiły?
– Niektóre wnioski można
uznać za cenne. Na przykład
– wcześniej słabo artykuło-
wany – fakt, że można inwe-
stycję podzielić na etapy, naj-
pierw budując część pedia-
tryczną, a w późniejszym ter-
minie położniczo-ginekolo-
giczną. Biorąc pod uwagę,
jak trudne przy ulicy Krysie-
wicza są warunki świadcze-
nia usług medycznych dla
dzieci i warunki przebywania
tam rodziców, to jest zadanie
pierwszoplanowe. Potrzeby
inwestycyjne w zakresie gi-
nekologii i położnictwa też
są, ale nie aż tak pilne.
– Wiemy zatem, że szpital
powstanie raczej przy
Szwajcarskiej i etapami.
A w jakiej formule finanso-
wania – odpowie nam do-
radca?
– Co do tego zgadzamy się
wszyscy, że doradca powinien
nam wskazać, czy formuła
PPP jest optymalna, czy też
lepszy będzie model budowy
z wykorzystaniem spółki ce-
lowej.
– Czyli ze środków budże-
towych?
– Z kredytu zaciągniętego
przez spółkę, ale asekurowa-
nego przez budżet wojewódz-
twa. Potrzebujemy rzetelnych
wyliczeń, który z tych wa-
riantów będzie optymalny
pod względem finansowym
i czasowym.

– W części komentarzy pra-
sowych oceniono, że jest
pan zbyt „miękki”, bo dobry
polityk powinien umieć
przeforsować swoją wizję,
a nie siadać do rozmów
z opozycją. Zabolało?
– Raczej zdziwiło i zdener-
wowało. Jeżeli ktoś w polity-
ce docenia wyłącznie sku-
teczność, to zwracam uwagę,
że są kraje, gdzie politycy są
niezwykle skuteczni, ponie-
waż w ogóle z nikim nie pro-
wadzą żadnej dyskusji, na
przykład na Białorusi.

Nie jest prawdą, że ugiąłem
się pod naciskiem opozycji.
Podjąłem dialog, by uniknąć
sytuacji, którą uważam za
bardzo niekorzystną, gdy po-
lityk słucha wyłącznie siebie
lub swoich pochlebców, a nie
słyszy żadnych głosów od-
miennie oceniających daną
kwestię.
– A jak podoba się panu ta-
kie przedstawianie sytu-
acji, że pokazuje się złe
warunki lokalowe w obec-
nym szpitalu dziecięcym,
puentując to stwierdze-
niem, iż z okien widać bu-
dowę nowej siedziby samo-
rządu województwa, na któ-
rą starczyło i pieniędzy,
i determinacji?
– To albo zła wola, albo brak
wiedzy o obu procesach inwe-
stycyjnych. Dyskusja o kon-
cepcji budowy zupełnie nowe-
go szpitala matki i dziecka, za-
miast nieracjonalnych mo-

dernizacji obiektów przy uli-
cy Krysiewicza, pojawiła się
– co jest udokumentowane
w protokołach z posiedzeń
zarządu – po raz pierwszy
w 2008 roku. Potem analizo-
wane były zarówno różne
możliwe lokalizacje, jak
i program medyczny dla takiej
nowej placówki. W ciągu tych
lat udało się uzyskać wiele
niezbędnych odpowiedzi
w tych kwestiach. Przypo-
mnę natomiast, że rozważania
o potrzebie budowy nowego
budynku dla urzędu były pro-
wadzone od 1999 roku, a więc
niemal dziesięć lat wcześniej!
To, że dzisiaj kończy się ta
akurat inwestycja, jest efek-
tem ustaleń o wiele wcze-
śniejszych, niż postawienie
kwestii nowego szpitala.
– Ma pan stuprocentowe
przekonanie, że w sprawie
szpitala nie można było
działać szybciej?
– Być może te procesy można
było prowadzić nieco szybciej.
Czasami też jestem poiryto-
wany faktem, że niektóre
uzgodnienia, procedury urzęd-
nicze ciągną się miesiącami.
Samo uzyskanie decyzji lo-
kalizacyjnej w Urzędzie Mia-
sta trwało rok! Najważniejsze
jednak, że – jak myślę
– wszystko w kwestii tej inwe-
stycji już zostało powiedziane.
Dziś jedynym dylematem jest
to, jak ją najskuteczniej sfi-
nansować, by szybko została
ukończona i była możliwa do
udźwignięcia dla finansów wo-
jewództwa. W takim jednak czy
innym wariancie ten szpital na
pewno powstanie.
– Czy problemy lokalowe
mogą usprawiedliwiać wpad-
ki szpitala w obsłudze pa-
cjentów, o których co jakiś
czas donoszą media?
– Na pewno warunki pracy
personelu szpitala przy ulicy
Krysiewicza są trudne. Nie
sposób natomiast kwestiami
lokalowymi tłumaczyć bra-
ku empatii, otwartego, życz-
liwego podejścia do małych
pacjentów.
– A z czego przede wszyst-
kim jest rozliczany dyrektor
szpitala – z jak najlepszej
obsługi pacjentów czy
z utrzymania placówki w ry-
zach finansowych?
– Nie ma sprzeczności między
tymi dwoma celami. Ten aku-
rat szpital jest w dobrej kon-
dycji finansowej. Wydaje mi
się natomiast, że konieczne
jest dopracowanie określo-
nych procedur postępowania.
To wymaga pewnych nakła-
dów organizacyjnych i inte-
lektualnych, ale w efekcie
pozwoli uniknąć błędów wy-
nikających często z emocji
występujących po obu stro-
nach.�
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Uczestnicy rozmów porozumieli
się jedynie co do etapowości
budowy szpitala.
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Marek Sowa (PiS) powrócił po raz kolejny do
swoich wcześniejszych wystąpień w sprawie
ścieżki rowerowej wokół zbiornika retencyjne-
go w Pakosławiu oraz do swojej interpelacji
związanej z planowanymi zmianami organi-
zacyjnymi w PKP Cargo.

Seweryn Kaczmarek (SLD) pytał o to, jak
długo samorząd województwa będzie utrzy-
mywał udziały w dwóch spółkach zajmujących
się świadczeniem kolejowych przewozów re-
gionalnych. Radny wskazywał na korzyści pły-
nące z potencjalnego stworzenia jednego pod-
miotu zajmującego się przewozami.

Jan Mosiński (PiS) zgłosił trzy interpelacje.
W kontekście sytuacji w kaliskim szpitalu py-
tał o: realizację sejmikowej uchwały o fuzji lecz-
nicy i pogotowia, liczbę etatów lekarskich na od-
dziale ratunkowym, stan dialogu społecznego
w placówce. Radny sugerował też przedłużenie
działalności Nauczycielskiego Kolegium Języ-

ków Obcych w Kaliszu oraz przekazanie sejmikowym komi-
sjom rezolucji przyjętej podczas kaliskiej konferencji na temat
rozwarstwienia społecznego.

Zbigniew Czerwiński (PiS) interpelował
w sprawie przesunięć w WRPO 2014-2020, któ-
re umożliwiłyby dofinansowanie budowy szpi-
tala dziecięcego. Wniósł też o informację doty-
czącą sposobu wydawania puli przeznaczonej na
honoraria w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Waldemar Witkowski (SLD) poparł radnego
Czerwińskiego w kwestii przesunięć w WRPO.
W swojej interpelacji wnioskował natomiast
o podjęcie rozmów z władzami UAM w sprawie
wynajmu pomieszczeń na potrzeby Filharmo-
nii Poznańskiej.

Kazimierz Pałasz (SLD), popierając dzia-
łania wójta gminy Kazimierz Biskupi, postu-
lował, by w programie likwidacji miejsc nie-
bezpiecznych na dojściach do szkół uwzględ-
nić budowę chodnika wzdłuż fragmentu dro-
gi wojewódzkiej nr 264. Radny sugerował też
wsparcie lokalnych samorządów występujących

przeciwko likwidacji biura obsługi klienta firmy Energa
w Koninie.

Błażej Spychalski (PiS), nawiązując do swo-
jego wcześniejszego zapytania w tej sprawie, zło-
żył interpelację dotyczącą kosztów i składu de-
legacji podczas wyjazdu studyjnego przedsta-
wicieli spółki Szpitale Wielkopolski do Londynu.

Karol Kujawa (SLD) w swojej interpelacji
zwrócił uwagę na częste przypadki niepunk-
tualnych przyjazdów porannych pociągów re-
gionalnych do Poznania, wnosząc o przyjrzenie
się przez władze województwa temu proble-
mowi.

Marcin Porzucek (PiS) pytał o plany zwią-
zane ze zbiornikiem retencyjnym w gminie Uj-
ście oraz o szczegóły projektu wprowadzenia
Karty Dużej Rodziny. Radny prosił też o roz-
ważenie możliwości zrezygnowania z procedury
unieważnienia egzaminu na prawo jazdy
w Pile, wszczętej w konsekwencji jego wcze-

śniejszej interpelacji. ABO

Sejmikowe pytania

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

Radni zgodzili się, by Wiel-
kopolska nadal działała
w międzynarodowej sieci
zajmującej się polityką
młodzieżową.

Ma to być kontynuacja ko-
operacji funkcjonującej już
od 2010 roku. W ramach unij-
nej sieci współpracę w tym za-
kresie podejmuje dwanaście
regionów z: Francji, Hiszpa-
nii, Malty, Niemiec, Polski, ze
Szwecji, z Wielkiej Brytanii
i Włoch. Wymieniają się one
doświadczeniami m.in. w za-
kresie organizacji praktyk
i staży dla młodzieży w fir-
mach i instytucjach regio-
nów partnerskich.

Uchwałę wyrażającą zgodę
na podpisanie przez woje-
wództwo wielkopolskie poro-
zumienia w sprawie „Współ-
pracy Międzynarodowej w Za-
kresie Polityki dotyczącej Mło-
dzieży” sejmik przyjął podczas
styczniowej sesji. ABO

Będą dalej
współpracować

Styczniowe posiedzenie
sejmikowej Komisji Kul-
tury odbyło się w po-
mieszczeniach zajmowa-
nych przez administrację
Filharmonii Poznańskiej.

Podczas spotkania mówiono
o sukcesach artystycznych fil-
harmonii (dostrzeganych za-
równo w kraju, jak i na świe-
cie) oraz o bardzo wysokiej fre-
kwencji podczas organizowa-
nych przez nią koncertów.

Jednak to siedziba tej mar-
szałkowskiej instytucji kul-
tury (a w zasadzie jej brak)
była tematem, który zdomi-
nował rozmowę radnych
z dyrektorem Wojciechem
Nentwigiem.

Filharmonia koncertuje
w wynajmowanej od UAM
Auli Uniwersyteckiej i na tę
współpracę nie narzeka. Pro-
blemem jednak jest brak wła-
snych pomieszczeń biurowych
i magazynowych (najlepiej

zlokalizowanych w pobliżu
sali, gdzie odbywają się kon-
certy) oraz miejsc służących do
prób tak orkiestry, jak i dzia-
łającego w strukturze filhar-
monii zasłużonego chóru Po-
znańskie Słowiki. Obecnie ofi-
cjalnym adresem instytucji
są pomieszczenia wynajmo-

wane od Uniwersytetu Eko-
nomicznego przy ul. Święty
Marcin.

Ponieważ budowa nowej
siedziby dla filharmoników
w najbliższych latach jest
mało realna, podczas posie-
dzenia komisji rozważano
inną propozycję. Chodzi
o ewentualny długoterminowy
wynajem od UAM pomiesz-
czeń w Collegium Minus (tam
znajdują się dziś m.in. biura
rektoratu), zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie
Auli Uniwersyteckiej (funkcje
służące dotąd w tym miejscu
uniwersytetowi mogłyby zo-
stać umieszczone w pobliskim
Collegium Iuridicum, gdyż
prawnicy przenieśli się nie-
dawno do nowej siedziby).

Radni jednogłośnie przyjęli
wniosek komisji do zarządu
województwa o podjęcie roz-
mów w tej sprawie z władza-
mi UAM. ABO

Radni u filharmoników

Filharmonicy występują w Auli
UAM. Obok niej chcieliby uzy-
skać pomieszczenia na za-
plecze techniczno-admini-
stracyjne.

FO
T.

A.
B

O
IŃ

S
KI

Wśród spółek, których
województwo jest
udziałowcem, Cen-

trum Wyszkolenia Jeździec-
kiego Hipodrom Wola z pew-
nością należy do tych, którym
radni przyglądają się ze szcze-
gólną uwagą. Poznański hi-
podrom od lat bowiem stano-
wi obciążenie dla budżetu wo-
jewództwa, borykając się
z długami i problemami struk-
turalnymi.

Stąd, na życzenie radnych
sejmikowej Komisji Budżeto-
wej, podczas jej styczniowego
posiedzenia rozpatrywano in-
formację na temat funkcjono-
wania Woli. Z radnymi spo-
tkał się Bartosz Wieliński,
który jest prezesem tej samo-
rządowej spółki od listopada
2013 roku. Jak zaznaczył,
prawdopodobnie także 2014
rok hipodrom zamknie stratą
finansową, zaprezentował jed-
nak działania, których podję-
cie ma pozwolić na poprawę
sytuacji budżetowej zarzą-
dzanej przez niego instytucji.

Podstawowa działalność
spółki polega na prowadzeniu
pensjonatu oraz krótkoter-
minowego hotelu dla koni
(obecnie wykorzystywane jest
około 90 procent miejsc). Hi-
podrom wynajmuje również
obiekty (hale, ujeżdżalnie)
i tereny przeznaczone do
uprawiania jeździectwa.
Część nieruchomości dzier-
żawiona jest przez podmioty
prowadzące działalność go-
spodarczą (m.in. restauracja

i sklep). Możliwe jest również
wynajmowanie terenów na
organizację różnorodnych im-
prez plenerowych, na przy-
kład firmowych.

Z inicjatyw podjętych przez
nowego prezesa ze szczegól-
nym uznaniem radnych spo-
tkały się te związane z pro-
mowaniem dostępności tere-
nów Woli wśród poznania-
ków oraz polegające na na-
wiązaniu współpracy z lokal-
nymi społecznikami. Podczas
spotkania z przewodniczący-
mi miejscowych rad osiedli
ustalono możliwość nieod-
płatnego korzystania przez

nie z terenów hipodromu.
Z kolei rady mają wesprzeć
wniosek spółki do prezyden-
ta Poznania o obniżenie czę-
ści podatku od nieruchomości
płaconego przez CWJ. Tereny
Woli (uatrakcyjnione w przy-
szłości na przykład przez
przedłużenie ścieżek biego-
wych znajdujących się wokół
jeziora Rusałka) mają być
promowane wśród mieszkań-
ców miasta i okolic między in-
nymi poprzez media społecz-
nościowe.

Władze spółki myślą rów-
nież o założeniu jeździeckiego
klubu sportowego. Taka forma

organizacyjna pozwoliłaby bo-
wiem na ubieganie się o do-
datkowe pieniądze przezna-
czane przez samorządy na
działalność organizacji pożyt-
ku publicznego.

Kolejnym sposobem na po-
prawę finansów jest częstsza
organizacja imprez i zawo-
dów jeździeckich o charakte-
rze rekreacyjnym. Jak poin-
formował radnych prezes Wie-
liński, do pomieszczeń wyna-
jętych od Woli przenosi też
swoją siedzibę inna spółka
należąca do samorządu woje-
wództwa – Szpitale Wielko-
polski. ABO

Pomysły na Wolę
Nowy prezes samorządowej spółki przedstawił radnym działania
podjęte na poznańskim hipodromie.

Prezes hipodromu na Woli zapowiedział, że planuje wystąpić do ministra kultury w sprawie
uzyskania wsparcia finansowego na remont zabytkowej trybuny głównej.
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Sejmik przyjął wieloletni
program wyrównywania
szans osób z niepełno-
sprawnościami i przeciw-
działania ich wyklucze-
niu społecznemu.

Dokument obowiązujący
w latach 2014-2020 ma wy-
równywać szanse osób z nie-
pełnosprawnościami i prze-
ciwdziałać ich wykluczeniu
społecznemu, a także pomóc
np. w zdobyciu pracy i no-
wych umiejętności. 4 lutego
w Poznaniu odbyła się kon-
ferencja, podczas której omó-
wiono założenia i prioryteto-
we obszary wsparcia progra-
mu. Przedstawiono też te-
maty, wokół których koncen-
trować się będzie współpraca
z podmiotami polityki spo-
łecznej przez kolejnych sie-
dem lat.

Bieżące statystyki demo-
graficzne i medyczne wyraź-
nie wskazują na prognozo-
wany znaczny wzrost udzia-
łu osób z niepełnosprawnością

w stosunku do wszystkich
mieszkańców kraju i regionu.
Wynika to m.in. z intensyw-
nie postępującego procesu
starzenia się społeczeństwa
i rozwoju medycyny.

Ustawa o pomocy społecz-
nej obliguje samorząd woje-
wództwa do przygotowania
programów przeciwdziałają-
cych wykluczeniu społeczne-
mu, wynikających z woje-
wódzkiej strategii w zakresie
polityki społecznej. Program
określił m.in. kierunki dzia-
łań, które winien obrać sa-
morząd województwa wobec
osób z niepełnosprawnościa-
mi, sprecyzował też zadania
umożliwiające prowadzenie
efektywnej polityki, opartej
na odpowiedniej diagnozie
i wskaźnikach.

Pieniądze na jego realizację
pochodzić będą m.in. z bu-
dżetu województwa, funduszy
unijnych, PFRON i Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. RAK

Jak pomóc osobom
niepełnosprawnym?

Sytuacja na Ukrainie i Part-
nerstwo Wschodnie były
wśród tematów prac Ko-
mitetu Regionów, w któ-
rych uczestniczył prze-
wodniczący sejmiku Lech
Dymarski.

30 i 31 stycznia w Brukseli
odbyła się sesja plenarna KR,
a 10 lutego – posiedzenie ko-
misji CIVEX. Podczas obrad
tego drugiego gremium roz-
mawiano między innymi
o Partnerstwie Wschodnim
– wynikach ostatniego szczytu
w Wilnie, przyszłości tej ini-
cjatywy i roli w niej władz lo-
kalnych i regionalnych. Nato-
miast w trakcie sesji komitet
przyjął deklarację w sprawie
sytuacji na Ukrainie, wyraża-
jąc solidarność z narodem ukra-
ińskim, potępiając akty prze-
mocy i apelując do instytucji
UE o zdecydowane reagowanie
na łamanie praw człowieka.

Wydarzeniem podczas ob-
rad plenarnych było wystą-
pienie przewodniczącego Ko-

Europejskie regiony patrzą na wschód

misji Europejskiej Jose Ma-
nuela Barroso, który do
przedstawicieli samorządów
europejskich mówił głównie
o polityce spójności i jej roli
w przyczynianiu się do wzro-
stu gospodarczego i tworze-
nia nowych miejsc pracy
w Europie. Przewodniczący

KE odniósł się również do
kryzysu gospodarczego, pod-
kreślając, że Europa wyka-
zała się solidarnością. Dzię-
ki temu stopniowo zaczyna
wychodzić z recesji gospo-
darczej, a kraje najbardziej
dotknięte kryzysem powoli
wracają na ścieżkę rozwoju.

Członkowie komitetu mieli
też okazję wysłuchać wystą-
pienia Olliego Rehna, wice-
przewodniczącego Komisji
Europejskiej odpowiedzial-
nego za sprawy gospodarcze
i walutowe.

Przewodniczacy Dymarski
wziął również udział w posie-
dzeniu polskiej delegacji w KR,
którego głównym tematem był
rozwój infrastruktury trans-
portowej w Unii Europejskiej
i Polsce w latach 2014-2020.
Przedstawiciel Komisji Eu-
ropejskiej Paweł Stelmasz-
czyk zaprezentował nowy in-
strument „Łącząc Europę”
oraz nową politykę transpor-
tową TEN-T, które umożli-
wiają inwestycje i rozwój
transportu w całej UE. Na-
tomiast Anna Krukowska ze
Stałego Przedstawicielstwa
RP przy UE skupiła się na sy-
tuacji w Polsce, przedstawia-
jąc założenia strategii roz-
woju transportu w Polsce do
2020 roku. ABO, BIWW

Lech Dymarski podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów,
30 stycznia w Brukseli.
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Województwo pomogło
gminom, w których znaj-
dują się stadiony będące
areną tegorocznych Mi-
strzostw Europy do lat 18
w rugby.

Uchwałę o przekazaniu
przez województwo pomocy fi-
nansowej jednostkom samo-
rządu terytorialnego sejmik
przyjął podczas styczniowej
sesji. Chodzi o kwotę ponad
400 tysięcy złotych, podzielo-
nych pomiędzy: Komorniki,
Opalenicę, Pniewy, Pobiedzi-
ska, Szamotuły, Wolsztyn
i Żerków.

Pieniądze pozwoliły m.in.
na renowację boisk, drobne
remonty szatni czy sanita-
riatów, inne prace związane
z przygotowaniem stadionów,
a także zakup specjalnych
bramek do gry w rugby.

Juniorskie mistrzostwa
kontynentu odbędą się w 10
wielkopolskich miastach
w dniach 11-19 kwietnia 2014
roku. Wezmą w nich udział
reprezentacje z 24 państw.
Impreza ta – co podkreślano
podczas obrad sejmikowej Ko-
misji Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki – stanowi w tej dys-
cyplinie sportu największe
międzynarodowe wydarzenie
po Pucharze Świata.

Przekazana pomoc ma
z jednej strony poprawić stan
infrastruktury sportowej
w regionie (wyremontowane
obiekty będą służyć sportow-
com także po zakończeniu
mistrzowskich zmagań rug-
bystów), a z drugiej – zagwa-
rantować zaprezentowanie
się Wielkopolski jako solid-
nego gospodarza międzyna-
rodowej imprezy. ABO

Dla młodych
rugbystów

Zwiększenie konkurencyj-
ności regionu poprzez
wzmocnienie powiązań

między sferą nauki i gospo-
darki – to zasadniczy cel dzia-
łań podejmowanych przez sa-
morząd województwa na rzecz
innowacji. O tym, że katalog
tych przedsięwzięć jest na-
prawdę szeroki, radni mogli się
przekonać podczas prac komi-
sji i sesji sejmiku, gdy zapo-
znano ich z informacją na ten
temat obejmującą 2013 rok.

Podejmowane przez Urząd
Marszałkowski (w dużej mie-
rze przy wykorzystaniu fun-
duszy unijnych) działania wy-
nikają z przyjętej przez sejmik
regionalnej strategii na lata
2010-2020 i zgrupowane są
w siedmiu strategicznych pro-
gramach. Dotyczą one wpro-
wadzania innowacji w: urzę-
dzie, przedsiębiorstwach, in-
stytucjach otoczenia biznesu,
edukacji, samorządach lokal-
nych, a także w zakresie two-
rzenia odpowiednich part-
nerstw i wspierania współ-
pracy nauki z gospodarką.

Nie sposób wymienić tu
wszystkich podjętych inicja-
tyw (ich pełen katalog można
znaleźć na stronie interneto-
wej www.iw.org.pl). Wśród
nich są takie sztandarowe już
przedsięwzięcia o wieloletniej
tradycji, jak Światowe Dni
Innowacji czy konkurs „i-Wiel-
kopolska – Innowacyjni dla
Wielkopolski”.

Chcemy być innowacyjni
Co samorząd województwa robi, by wielkopolscy przedsiębiorcy, we współpracy
z naukowcami, sięgali po nowoczesne rozwiązania?

Podczas omawiania zagad-
nienia na styczniowym posie-
dzeniu Komisji Gospodarki
radni postulowali, by bardziej
nagłaśniać zwłaszcza te ini-
cjatywy, które skierowane są
bezpośrednio do przedsiębior-
ców działających w naszym re-
gionie.

Jedną z takich propozycji
jest możliwość zgłoszenia do
wspomnianego już konkursu.

Kolejna to udział w rozma-
itych warsztatach, semina-
riach czy sesjach coachingo-
wych, przygotowywanych
zwłaszcza dla przedstawicieli
tak zwanych sektorów kre-
atywnych. Zainteresowane
podmioty mogą też brać udział
w organizowanych cyklicznie
misjach gospodarczych oraz
uczestniczyć w branżowych
targach na świecie.

Spośród działań podejmo-
wanych w ramach wspierania
rozwoju współpracy nauki
z gospodarką dużym zainte-
resowaniem cieszą się pro-
gramy voucherów skierowa-
nych do przedsiębiorstw i do
inicjatyw klastrowych. Dofi-
nansowanie, przyznawane
w drodze konkursów, może
być wydane przez beneficjen-
tów na badania naukowe, ma-

jące rozwiązać konkretny pro-
blem występujący w ich dzia-
łalności.

Równie ciekawą inicjatywą
są, opłacane przez samorząd
województwa, dwojakiego ro-
dzaju staże: dla pracowników
przedsiębiorstw w jednost-
kach naukowych, a dla pra-
cowników naukowych i dy-
daktycznych w wybranych fir-
mach. Tylko w 2013 roku,
w trakcie odbywania 90 tego
typu staży, udało się wypra-
cować dziesiątki nowych pro-
duktów i technologii.

Warto wspomnieć, że w ra-
mach omawianego tematu
trwają intensywne prace nad
przygotowaniem Wielkopol-
skiej Strategii Inteligentnej
Specjalizacji. To wymagany
przez UE dokument, który
wskaże te obszary, w których
nasz region jest szczególnie
mocny i których rozwój za-
mierza wspierać.

Dotychczasowe analizy
wykazują, że z branż gospo-
darki wyróżniają się u nas
między innymi: rolnictwo
i leśnictwo, przetwórstwo
przemysłowe (zwłaszcza che-
mia i meblarstwo), branża
IT, zaś wśród specjalizacji
naukowych wymienić moż-
na: tworzenie procesów prze-
mysłowych, transport, che-
mię, zaspokajanie podsta-
wowych potrzeb ludności,
z silnym akcentem w zakre-
sie żywności. ABO

Sztandarowym projektem samorządu województwa, służącym promowaniu nowatorskich
rozwiązań i kooperacji biznesu z nauką, jest coroczny konkurs „i-Wielkopolska – Innowa-
cyjni dla Wielkopolski”. Kończąca każdą edycję gala ma zawsze uroczystą oprawę i trans-
mitowana jest w telewizji.
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W dwóch niezwykłych ju-
bileuszach obchodzonych
przez wiekowych Wielko-
polan wzięli udział człon-
kowie zarządu wojewódz-
twa. Bohaterowie tych uro-
czystości mają w sumie…
199 lat.

17 stycznia wicemarszałek
Wojciech Jankowiak uczest-
niczył w spotkaniu z okazji
100. urodzin pułkownika po-
żarnictwa w stanie spoczyn-
ku Władysława Pilawskiego,
które odbyło się w Miejskim
Centrum Kultury w Czarn-
kowie.

Władysław Pilawski to ne-
stor polskiego pożarnictwa.
Był zasłużonym działaczem
Związku Walki Zbrojnej, Ar-
mii Krajowej oraz Strażac-
kiego Ruchu Oporu „Skała”.
Pełnił ważne funkcje zarówno
w pożarnictwie krajowym, jak
i regionalnym. Do najważ-
niejszych można zaliczyć sta-
nowiska komendanta Zawo-
dowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu, szefa kursu oficerów

pożarnictwa w Centralnej
Szkole Pożarniczej w War-
szawie oraz zastępcy komen-
danta głównego Straży Po-
żarnych.

Z kolei 3 lutego członek za-
rządu województwa Krzysztof
Grabowski wziął udział w ob-
chodach 99-lecia urodzin po-
rucznika Franciszka Andrze-
jaka – ostatniego żyjącego
żołnierza poznańskiego VII
Pułku Strzelców Konnych.
Oficjalne uroczystości odbyły
się w sali Zespołu Szkół Za-
wodowych w Słupcy.

Franciszek Andrzejak jest
obecnie jednym z trzech naj-
starszych mieszkańców Słup-
cy. Zasadniczą służbę woj-
skową odbywał w szeregach
VII Pułku Strzelców Konnych
w Poznaniu. 5 września 1939
roku miał przejść do cywila,
jednak wybuch wojny po-
krzyżował te plany. W kam-
panii wrześniowej walczył
nad Bzurą, w Puszczy Kam-
pinoskiej i w obronie War-
szawy. ABO

Razem mają 199 lat
Radni z sejmikowej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, na czele z członkiem
zarządu województwa
Krzysztofem Grabowskim,
odwiedzili targi Grüne
Woche w Berlinie.

Ta międzynarodowa im-
preza targowa w stolicy Nie-
miec jest organizowana od
1926 roku. Obecnie stanowi
jedno z największych na świe-
cie spotkań firm i instytucji
zajmujących się produkcją,
handlem i promocją w dzie-
dzinie żywności, rolnictwa
i ogrodnictwa. W ostatnich la-
tach przez targowe ekspozy-
cje przewija się co roku nawet
ponad 400.000 zwiedzających.
Tegoroczna edycja Grüne Wo-
che odbywała się w połowie
stycznia.

Tradycyjnie już w targach
biorą udział także wielkopol-
scy producenci, wspierani
przez samorząd wojewódz-
twa. Tym razem Polskę re-
prezentowało ponad 120 firm

nadzieniem oraz tarty i muf-
finki; „Cinna – Produkty
Zdrowia” z Pobiedzisk – pro-
ducent napojów owocowo-
-warzywnych o wysokiej za-
wartości likopenu, substancji
o szczególnym znaczeniu
zdrowotnym; Gospodarstwo
Pasieczne „Noteckie Miody”
Zbigniew Lisiński z Biezdro-
wa – oferujące wysokiej ja-
kości miody pochodzące z pa-
sieki położonej w otulinie
Puszczy Noteckiej.

Wśród gości, którzy odwie-
dzili wielkopolskie stoisko na
Grüne Woche, oprócz sejmi-
kowych radnych, byli m.in. wi-
cepremier Janusz Piechociński
oraz minister rolnictwa i roz-
woju wsi Stanisław Kalemba.
W trakcie targów, na zapro-
szenie koordynatora polityki
rolnej Hesji Joachima Die-
snera, Krzysztof Grabowski
odwiedził też stoisko przygo-
towane przez ten kraj związ-
kowy, będący partnerskim re-
gionem Wielkopolski. ABO

z dziesięciu regionów. Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego zorganizo-
wał nasze stoisko regionalne
w ramach polskiej prezenta-
cji narodowej. Pokazywali
tam swoje produkty czterej
członkowie Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska:
„Tradycyjne Jadło” – firma ze
Środy Wlkp. z masarnią

w Pomarzanowicach, wytwa-
rzająca w sposób tradycyjny
wędliny z wielkopolskich su-
rowców, posiadająca wiele to-
warów zarejestrowanych na
Liście Produktów Tradycyj-
nych (szynki, kiełbasy, salce-
sony); Pracownia Zdrowej
Żywności „Smakfonia” – fir-
ma z Poznania produkująca
klasyczne pierogi z różnym

Wielkopolskie rolnictwo w Berlinie

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba, członek zarządu
województwa Krzysztof Grabowski i sejmikowi radni przy
wielkopolskim stoisku na targach Grüne Woche.
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Pracownicy Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy i in-
spektorzy Państwowej In-
spekcji Pracy skontrolo-
wali wielkopolskich pra-
codawców i agencje za-
trudnienia.

Inspektorzy poznańskiego
okręgu PIP w 2013 r. wyeg-
zekwowali od pracodawców
dla pracowników ponad 30
mln zł na wynagrodzenia.
Zalegalizowali też zatrudnie-
nie 729 osób, a dla 1599 wy-
walczyli zapłatę 1,6 mln zł za-
ległych składek na ubezpie-
czenie społeczne – wynika
z danych prezentowanych 31
stycznia na posiedzeniu Wo-
jewódzkiej Rady Zatrudnie-
nia.

Aby chronić najsłabszych,
czyli młodych wchodzących
dopiero na rynek pracy, in-
spektorzy Państwowej In-
spekcji Pracy prowadzili
wśród nich akcję promocyjno-
-informacyjną o przysługują-
cych im prawach.

Z kolei Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu od trzech
lat prowadzi kontrole agencji
zatrudnienia. W Wielkopolsce
jest ich 577 i nasze woje-
wództwo zajmuje pod tym
względem drugie miejsce
w kraju.

W 2013 r. zlikwidowano
część wymogów dotyczących
ich prowadzenia, co utrudni-
ło weryfikację ich pracy. Z in-
formacji WUP wynika, że
wiele agencji celowo unie-
możliwia przeprowadzenie
kontroli, zmieniając adres,
nie podejmując korespon-
dencji lub kontrolerów, prze-
nosząc siedzibę do innych
województw. RAK

Kontrolują
zatrudnienie

24stycznia w Centrum
Mechatroniki, Bio-
mechaniki i Nano-

inżynierii Politechniki Po-
znańskiej oraz 28 stycznia
w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych i Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 im. H. Ce-
gielskiego w Pile odbyły się
uroczystości otwarcia labo-
ratoriów praktyk. Wzięli
w nich udział członek zarzą-
du województwa Tomasz Bu-
gajski oraz rektor Politech-
niki Poznańskiej prof. To-
masz Łodygowski.

Laboratoria przeznaczone
są do kształcenia przyszłych
techników w zakresie: infor-
matyki, organizacji reklamy,
mechatroniki, logistyki, han-
dlu, ekonomii. Zostały utwo-
rzone w ramach projektu
„Czas zawodowców – wielko-
polskie kształcenie zawodo-
we”. To pierwsza tego typu
inicjatywa w Polsce, wzboga-
cająca system praktyk zawo-
dowych.

Uczniowie kształcący się
w technikach niejednokrot-
nie wskazują na fakt, że choć
praktyka u pracodawcy daje
im możliwość zapoznania się
z warunkami pracy w zawo-
dzie, to jednak nie zawsze
istnieje możliwość działania
przy urządzeniach wykorzy-
stywanych na danym stano-
wisku. U podstaw tego pro-
blemu leży przede wszystkim
brak możliwości udostępnie-
nia uczniom podczas prakty-
ki urządzeń, których zatrzy-
manie lub błędna obsługa mo-

głaby spowodować straty dla
przedsiębiorcy. Bywa, że na-
uka obsługi stanowisk nie
jest możliwa z uwagi na cią-
głość procesów produkcyjnych,
a także z powodu obawy przed
udostępnianiem bardzo kosz-
towych sprzętów niedoświad-
czonym osobom.

Laboratoria praktyk do-
skonale odpowiadają na te
problemy. Oferując dostęp do
najnowocześniejszych tech-

nologii, pozwalają uczniom
techników na wnikliwe zapo-
znanie się z obsługą takich
urządzeń, jak drukarka 3D,
bramka RFID (kontroluje
przepływ oznakowanych pro-
duktów), robot przemysłowy,
eyetracking (pozwala badać,
co przyciąga wzrok klientów).
Programy praktyk w labora-
toriach zostały opracowane
w sposób pozwalający na gru-
powe i indywidualne wyko-

nywanie zadań zleconych
przez opiekunów praktyk,
którymi są doświadczeni pra-
cownicy z poszczególnych
branż. Uczniowie przez ty-
dzień zajęć w laboratoriach
muszą zmierzyć się nie tylko
z poznawaniem nowych urzą-
dzeń, ale także z pracą
w ośmiogodzinnym systemie
i wymaganiami, jakie po
opuszczeniu szkół będą sta-
wiali im przyszli pracodawcy.

W laboratoriach już odbyło
praktyki blisko 1400 uczniów.
Zaplanowano, że do 2015
roku liczba ta wzrośnie do
6300 osób. Ci, którzy już sko-
rzystali z tej innowacyjnej
metody praktycznej nauki
zawodu, z reguły w samych
superlatywach opisują stwo-
rzone im możliwości. Pod-
kreślają, że to dla nich ogrom-
na szansa, by weszli na rynek
pracy wyposażeni w unikato-
we umiejętności i doświad-
czenie.

Projekt „Czas zawodow-
ców…” jest odpowiedzią na
potrzeby wielkopolskich szkół
zawodowych i wpisuje się
w założenia „Strategii roz-
woju województwa wielko-
polskiego do 2020 roku”. Li-
derem przedsięwzięcia jest
Departament Edukacji i Na-
uki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Wielkopol-
skiego, zaś partnerem – Po-
litechnika Poznańska.

Oprócz laboratoriów prak-
tyk projekt obejmuje także
kształcenie modułowe, które
prowadzi Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Pile, e-le-
arning, system doradztwa
edukacyjno-zawodowego oraz
praktyki w przedsiębior-
stwach. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Szczegółowe informacje o la-
boratoriach praktyk można
znaleźć na stronie interneto-
wej: www.zawodowcy.org. ABO

Laboratoria dla zawodowców
Samorząd województwa promuje innowacyjne rozwiązania w kształceniu zawodowym.

Znajdujące się w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki
Poznańskiej laboratorium umożliwia praktyczną naukę zawodu także przyszłym technikom
informatykom.
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W stolicy Wielkopolski po-
wstał kolejny konsulat ho-
norowy.

30 stycznia odbyło się w Po-
znaniu uroczyste otwarcie
konsulatu honorowego Wiel-
kiego Księstwa Luksembur-
ga. Konsulem honorowym zo-
stał dr Paweł Kuraszkiewicz,
a jego jurysdykcja obejmuje
województwa wielkopolskie
i lubuskie.

W uroczystości inaugurują-
cej działalność nowej placów-
ki wziął udział wicemarszałek
Mateusz Klemenski. Wcze-
śniej, w Urzędzie Marszał-
kowskim, spotkał się on
z goszczącym tego dnia w Po-
znaniu ambasadorem Luk-
semburga w Polsce Georgesem
Faberem oraz z nowym kon-
sulem honorowym. Rozmowy
dotyczyły przede wszystkim
możliwości współpracy w sfe-
rze gospodarczej. ABO

Nowy konsul

Pomysł Marty Prekiel i Jo-
anny Sarbak, studentek
z Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej,
zwyciężył w konkursie na
koncepcję znaku wodnego,
przypominającego o naj-
większych powodziach
w stolicy Wielkopolski.

Organizatorem konkursu
był poznański oddział Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Wodnych i Melioracyj-
nych, który postanowił uzmy-
słowić mieszkańcom Poznania,
jaki był zakres powodzi w mi-
nionych latach. Przypominają
o nich tak zwane znaki wod-
ne, które są w stolicy Wielko-
polski, ale z powodu rozpro-
szenia mało kto o nich wie.

– Poza jednym takim zna-
kiem, znajdującym się na Sta-
rym Rynku, pozostałe są mało

Znaki przypomną o powodziach

widoczne – mówi Cezary Si-
niecki, zastępca dyrektora
Wielkopolskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu. – Uznaliśmy, że
warto o nich przypomnieć
i dlatego zaprosiliśmy do
udziału w konkursie na stwo-
rzenie nowego znaku wodne-
go studentów Wydziału Ar-

chitektury Politechniki Po-
znańskiej i Uniwersytetu Ar-
tystycznego. Naszą intencją
było zebranie w jednym miej-
scu historycznych danych
o powodziach. To również
ostrzeżenie dla przyszłych in-
westorów o konsekwencjach
zabudowy terenów zalewo-
wych.

Studenci zgłosili 87 prac, ko-
misja wybrała trzy najlepsze.
Na drugiej pozycji uplasowa-
ła się Agnieszka Kasprzak,
trzecie miejsce zajął Michał
Gawron (oboje także z Poli-
techniki Poznańskiej).

– Na razie nie wiadomo,
którą z koncepcji przedsta-
wionych przez laureatów bę-
dziemy realizować – dodaje
C. Siniecki. – To zależy od fi-
nansów. Mamy sponsora, któ-
ry zdecydował się nas wesprzeć
w tym przedsięwzięciu. Zainte-
resowany jest także Urząd Mia-
sta Poznania, bowiem nowe
znaki byłyby powiązane z pro-
jektem „Wartostrady”.

Dwa znaki miałyby stanąć
wzdłuż Warty na odcinku od
mostu Jordana do ICHOT-u,
a trzeci – na cyplu poniżej mo-
stu Chrobrego. AP

Cezary Siniecki prezentuje nagrodzony projekt.
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W dniach 13-14 marca
2014 roku, w ramach tar-
gów Budma, odbędzie się
w Poznaniu VI Forum Bu-
downictwa Energoosz-
czędnego i Pasywnego.

Wydarzenie, pod patrona-
tem marszałka województwa,
jest organizowane przez Mię-
dzynarodowe Targi Poznań-
skie, Polski Instytut Budow-
nictwa Pasywnego i Energii
Odnawialnej oraz Stowarzy-
szenie Wielkopolski Dom Pa-
sywny.

W ramach forum zapre-
zentowane zostaną najlepsze
rozwiązania stosowane w bu-
downictwie niskoenergetycz-
nym na świecie, a samorządy,

firmy i osoby indywidualne
uzyskają podpowiedzi, w jaki
sposób z tych rozwiązań sko-
rzystać. W szczególności zo-
staną przedstawione dwa pro-
gramy wsparcia inwestycji
w budynki niskoenergetyczne
– dla osób indywidualnych
i dla podmiotów publicznych
– wdrożone przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki wsparciu finanso-
wemu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu oraz sponsorów udział
w forum jest bezpłatny. Wię-
cej informacji – na stronie:
www.widp.pl/forum2014. ABO

O oszczędnych domach

Z nieukrywanym zaintereso-
waniem zapoznałem się z ma-
teriałem „Chcą wesprzeć ro-
dzinę” z nr 1 (152) „Monitora
Wielkopolskiego”. W nawią-
zaniu do artykułu poświęco-
nego kartom dużych rodzin,
które zostały wprowadzone
przez samorządy w Wielko-
polsce, pragnę poinformować,
że takie rozwiązanie zostało
wprowadzone w Gminie Go-
styń 1 stycznia 2013 roku.

W listopadzie 2012 roku
radni Rady Miejskiej przyjęli
stosowną uchwałę i od 2 stycz-
nia 2013 roku magistrat roz-
począł przyjmowanie wnio-
sków o wydanie karty, która
w Gostyniu nosi nazwę „Przy-
jazny samorząd”. Karta
uprawnia m.in. do zakupu bi-
letów z 50% zniżką na usługi
i imprezy oferowane przez na-
sze jednostki organizacyjne, w
tym ośrodek sportu, ośrodek
kultury czy muzeum.

Po roku funkcjonowania
programu możemy pokusić

się o jego pozytywną ocenę.
W ciągu roku wydaliśmy bli-
sko 540 kart. W tym czasie
mieszkańcy skorzystali m.in.
z imprez, wydarzeń i koncer-
tów organizowanych przez
Gostyński Ośrodek Kultury
„Hutnik”, a także z krytej
pływalni, siłowni czy kina.
Łącznie na ten cel z budżetu
gminy wydano kwotę ponad
25.000 zł.

Kartę programu „Przyja-
zny samorząd” mogą otrzy-
mać rodziny wielodzietne i ro-
dziny zastępcze z terenu
Gminy Gostyń, a także osoby
niepełnosprawne. Głównym
celem, którym kierowaliśmy
się przy uruchamianiu pro-
gramu, było zwiększenie do-
stępności dla tzw. rodzin du-
żych oraz dla osób niepełno-
sprawnych do różnego ro-
dzaju dóbr m.in. kultury,
oświaty czy rekreacji i kul-
tury fizycznej.

burmistrz
mgr inż. Jerzy Kulak

echa naszych publikacji

Otwarty w styczniu na
poznańskim lotnisku
nowy salon klasy biz-

nes został zaprojektowany
w ramach ogólnopolskiego
programu telewizyjnego De-
koratornia. – Postanowili-
śmy wyróżnić nasze po-
mieszczenia klasy biznes, by
podnieść komfort obsługi pa-
sażerów oraz uatrakcyjnić
ofertę lotniska. Współpraca
z Dekoratornią zapewniła
ponadstandardowy poziom
projektu architektonicznego,
wykończenia oraz urządzenia
przy udziale licznych part-
nerów z branży wnętrzar-
skiej – tłumaczy prezes Ła-

wicy Mariusz Wiatrowski.
Na 300 m² pasażerowie

znajdą strefy przeznaczone
zarówno do pracy, jak i do wy-
poczynku. Salon oferuje sa-
moobsługowy barek z bogatą
ofertą zimnych i gorących na-
pojów bezalkoholowych, zim-
nych przekąsek oraz szeroką
gamą alkoholi do wyboru.
Oczekując na odlot, można
skorzystać z internetu, dru-
karki i faksu, dostępna jest
także aktualna prasa polska
i zagraniczna. Bezpłatny
wstęp do Business Executive
Lounge mają pasażerowie kla-
sy biznes i posiadacze kart lo-
jalnościowych linii lotniczych,

można też wykupić jednora-
zowy wstęp za 50 złotych.

Od stycznia Port Lotniczy
Poznań-Ławica wprowadził
natomiast nowy cennik opłat
lotniskowych. Zbudowany jest
na zasadzie, że im więcej
dana linia lata z Poznania,
tym mniej płaci za obsługę
każdego samolotu i pasażera.
Chodzi o stworzenie systemu
zachęt dla przewoźników do
zwiększania ruchu pasażer-
skiego. Tymczasem, po za-
mknięciu bilansu roku 2013,
okazało się, że z poznańskie-
go lotniska skorzystało w tym
czasie o 15 procent pasażerów
mniej niż w roku 2012. ABO

Nowości Ławicy
Dla zamożniejszych pasażerów – Business
Executive Lounge, dla przewoźników – zniżki
w opłatach lotniskowych.

Salon klasy biznes wyróżniają zieleń roślin i nowoczesne wzornictwo mebli.
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Województwo dofinansuje
unijną dotacją pilskie pla-
ny stworzenia strefy prze-
mysłowej.

Rozmawiano o tym 10
stycznia w Pile podczas spo-
tkania marszałka Marka
Woźniaka i prezydenta mia-
sta Piotra Głowskiego. Nim
dostępne będą pieniądze
z nowej unijnej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020,
udało się wygospodarować
pulę z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego 2007-2013. Dzięki
temu wsparciu możliwe bę-
dzie wykonanie niezbędnej
dokumentacji.

Nowa strefa przemysłowa
ma powstać na obszarze 60
hektarów w południowo-
-wschodniej części Piły. Cała
inwestycja będzie kosztować
około 60 milionów złotych. Za
tę kwotę planowane jest mię-
dzy innymi: pełne uzbrojenie
terenu, wykonanie dróg, jezd-
ni wewnętrznych, chodników,
ścieżek rowerowych, oświetle-
nia. ABO

Strefa w Pile

Powiat gnieźnieński wrę-
czył wyróżnienia za dzia-
łania na rzecz odnowie-
nia Szlaku Piastowskie-
go.

Podczas spotkania nowo-
rocznego, zorganizowanego
przez władze powiatu gnieź-
nieńskiego 23 stycznia
w auli I LO w Gnieźnie, wrę-
czono Paszporty Obywatela
Państwa Gnieźnieńskiego.
Starosta Dariusz Pilak uho-
norował tymi wyróżnieniami
marszałków województw
wielkopolskiego i kujawsko-
-pomorskiego: Marka Woź-
niaka i Piotra Całbeckiego.
Obu doceniono za zaangażo-
wanie w proces restytucji
Szlaku Piastowskiego, podję-
ty wspólnie przez samorządy
dwóch województw i powiatu
gnieźnieńskiego. ABO

Marszałkowie
z paszportami

Zwycięzcy licytacji zapro-
szeń na premierę „Hisz-
panki” zasilili konto Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

W ramach tegorocznego fi-
nału WOŚP marszałek Marek
Woźniak zaprosił do licyto-
wania vouchera na premie-
rowy pokaz filmu, do nakrę-
cenia którego inspiracją była
95. rocznica wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego.
Dzięki zdobytemu zaprosze-
niu cztery osoby wezmą
udział w zamkniętym poka-
zie specjalnym „Hiszpanki”
z udziałem aktorów, który
zaplanowano wiosną w Po-
znaniu. ABO

Wsparcie WOŚP
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Biblioteki pedagogiczne
w Polsce mają ponad-
dziewięćdziesięcioletnią

tradycję. Pierwsze z nich po-
wstawały w XX wieku z ini-
cjatywy środowisk oświato-
wych i lokalnych kuratorów
szkolnych. Już wówczas do-
strzeżono konieczność uwzględ-
nienia specyficznych potrzeb
czytelniczych środowiska na-
uczycielskiego. Placówki służą
dobru polskiej szkoły, wspie-
rając rozwój wiedzy i umie-
jętności pedagogicznych na-
uczycieli. Posiadają swoją
specyfikę, indywidualny do-
robek i bardzo cenne zbiory,
dzięki którym upowszech-
niają dostęp do wiedzy i sze-
roko pojętej informacji, zwłasz-
cza edukacyjnej i oświatowej.

Biblioteki pedagogiczne
mają podobne zadania jak bi-
blioteki publiczne, jednak róż-
nią je od nich cele działalno-
ści, użytkownicy, polityka gro-
madzenia zbiorów. Przepisy
dotyczące pracowników tych
placówek – są oni nauczycie-
lami bibliotekarzami – sta-
wiają im wyższe wymagania
pod względem wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych.

5 bibliotek w regionie

Obecnie w Polsce działa 318
bibliotek pedagogicznych (wg
danych GUS zawartych
w raporcie KULTURA 2012).
Potencjał tkwiący w tej dużej
sieci bibliotek, ich wieloletnie
doświadczenie i wykwalifi-
kowana kadra są wykorzy-
stywane w podnoszeniu ja-
kości pracy szkół i nauczy-
cieli. Nie inaczej jest w Wiel-
kopolsce, o czym dyskutowa-
no m.in. podczas styczniowe-
go posiedzenia sejmikowej
Komisji Edukacji i Nauki.

Funkcjonuje u nas pięć pu-
blicznych bibliotek pedago-
gicznych (w Kaliszu, Koninie,
Lesznie, Pile i Poznaniu) oraz
28 filii. W Wielkopolsce dzia-
łają obecnie trzy centra do-
skonalenia nauczycieli,
w skład których wchodzą pu-

Bibliotekarz się zmienia: teraz będzie
Czy wojewódzkie biblioteki pedagogiczne przeobrażą się wkrótce z tradycyjnych wypożyczalni książek

Ważnym zadaniem bibliotek pedagogicznych jest działalność informacyjno-bibliograficzna. W poprzednim roku szkolnym
udzielono łącznie 174 tys. informacji, w tym 42 tys. bibliograficznych i 132 tys. bibliotecznych. Wszystkie placówki
pedagogiczne w województwie opracowały 805 tematycznych zestawień bibliograficznych.
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bliczne biblioteki pedago-
giczne i ośrodki doskonalenia
nauczycieli. Instytucje te po-
łączono: w Lesznie w 1991 r.,
w Pile w 2009 r., a w Koninie
– w 2013 r. W Poznaniu
i w Kaliszu PBP oraz ODN
funkcjonują nadal jako od-
rębne placówki.

Jarosław Jankowski, dy-
rektor Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie, pod-
czas obrad komisji podsumo-
wał pierwszy okres działal-
ności połączonych jednostek
(ODN i biblioteki) w ramach
CDN: – Po roku wspólnego
funkcjonowania można po-
wiedzieć, że uczymy się siebie
nawzajem, ale niewątpliwie
można już wskazać kilka ko-
rzyści wynikających z tego
scalenia.

1,5 mln pozycji, 44 tys.
gości

Dzięki wieloletniemu groma-
dzeniu książek, czasopism
i zbiorów specjalnych (np. rę-
kopisy, stare druki, doku-
menty kartograficzne, mikro-
filmy, materiały audiowizu-
alne, zbiory elektroniczne) pu-
bliczne biblioteki pedagogicz-
ne w Wielkopolsce dorobiły
się bogatych i różnorodnych
zbiorów. Łącznie liczą one po-
nad 1,5 mln pozycji, w tym
niemal 1,4 mln stanowią
książki, 82 tys. – czasopisma
oraz 24 tys. – zbiory specjalne.

Gromadzenie materiałów to
nie tylko zakup, ale w dużej
części nieodpłatne ich pozy-
skiwanie. W roku szkolnym
2012/2013 biblioteki pedago-

giczne w regionie zakupiły
8677 książek, a równocześnie
pozyskały 13 297 pozycji.

Z danych statystycznych
z ubiegłego roku wynika, że
w pięciu wielkopolskich PBP
i ich filiach zarejestrowano
łącznie niemal 44 tys. użyt-
kowników, wśród nich głów-
nie nauczycieli, studentów
i uczniów. Wypożyczono i udo-
stępniono im łącznie 740 tys.
materiałów. Liczba odwiedzin
w roku szkolnym 2012/2013
przekroczyła 278 tys.

Ważnym zadaniem biblio-
tek pedagogicznych jest dzia-
łalność informacyjno-biblio-
graficzna. W poprzednim roku
szkolnym udzielono łącznie
174 tys. informacji, w tym 42
tys. bibliograficznych i 132
tys. bibliotecznych. Wszystkie

placówki pedagogiczne w wo-
jewództwie opracowały 805
tematycznych zestawień bi-
bliograficznych.

Danuta Jaszczak, wicedy-
rektor CDN w Koninie i sze-
fowa funkcjonującej w jego ra-
mach biblioteki pedagogicz-
nej, przedstawiła radnym licz-
ne inicjatywy podejmowane
przez bibliotekę i jej filie,
podkreślając, że działalność
bibliotek nie ogranicza się
wyłącznie do udostępniania
zgromadzonych materiałów.
Biblioteki to bowiem nie tyl-
ko wypożyczalnie książek,
lecz także miejsca spotkań,
seminariów, konferencji czy
wystaw. W roku szkolnym
2012/2013 odbyło się 956 spo-
tkań literackich i edukacyj-
nych z udziałem niemal 10

tys. gości. Takimi działaniami
biblioteki potwierdzają kul-
turotwórczą rolę w społecz-
ności lokalnej.

Oprócz tego biblioteki pe-
dagogiczne prowadzą także
różne szkolenia, np. dla bi-
bliotekarzy i studentów bi-
bliotekoznawstwa czy też
szkolenia biblioteczne użyt-
kowników. Łącznie we wszyst-
kich placówkach w roku szkol-
nym 2012/2013 przeprowa-
dzono 1,2 tys. takich zajęć,
w których uczestniczyło ponad
8 tys. osób. Biblioteki peda-
gogiczne w Wielkopolsce or-
ganizowały bądź współorga-
nizowały także 60 konferencji
i seminariów, w których
uczestniczyło 2271 osób.

Wsparcie dla szkół
i bibliotek samorządowych

Do wiosny 2013 r. ministerial-
ne przepisy zakładały, że pu-
bliczna biblioteka pedagogiczna
powinna służyć w szczególności
kształcącym się nauczycielom
i studentom przygotowującym
się do tego zawodu. Nowe re-
gulacje wprowadzone w ubie-
głym roku przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej zmieniają
te priorytety. Do 2016 roku bi-
blioteki pedagogiczne powinny
przejść takie przekształcenia, by
sprostać aktualnym potrzebom
nauczycieli i placówek szkol-
nych, a przede wszystkim, by
dostosować się do zmieniającej
się rzeczywistości.

– Zmiany w prawie to ol-
brzymie wyzwanie, ale i szan-
sa na rozwój bibliotek peda-
gogicznych. Ich sieć i lokali-
zacja powinny sprzyjać wy-
równywaniu szans edukacyj-
nych w województwie. Te pla-
cówki, obok ODN-ów, stano-
wią główny instrument sa-
morządu województwa słu-
żący wsparciu pracy szkoły
– stwierdziła Joanna Gano-
wicz, dyrektor Departamentu
Edukacji i Nauki Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu.

Pani dyrektor obrazowo
tłumaczyła radnym, że bi-

Na dworze pięciostopniowy
mróz, zaciąga przenikliwy wiatr,
a tu ciepło, schludnie, przy-
tulnie. I… pusto. – Może dla-
tego, że to pora obiadowa?
– Czy są archiwalne numery
„Głosu Trzcianki”? – Niestety,
nie ma – negatywny wynik
sprawdzenia w komputerze
pani bibliotekarka nagradza
przemiłym uśmiechem.
Publiczna Biblioteka Pedago-
giczna w Trzciance, która
obejmuje swym zasięgiem
miasto i gminę Trzcianka oraz

gminy Krzyż i Wieleń (w sumie
ok. 45 tys. mieszkańców),
doczekała się swej monogra-
fii – od 1951 r., w którym po-
wstała, po rok 2005. Ale już
o historii szkolnictwa w Trzcian-
ce biblioteczny księgozbiór
milczy: jest tylko wydawnictwo
z okazji 60-lecia miejscowego
LO im. St. Staszica, przygo-
towane na zjazd absolwentów
w 2005 r.
Pytam o przewodniki po
Trzciance i okolicy. Współ-
czesnych jest sporo, ale aku-

rat dziś mam dzień wspo-
mnień i proszę o te najstar-
sze. „Powiat trzcianecki wczo-
raj i dziś” z 1961 r. Z karty wy-
nika, że ostatnie wypożycze-
nie miało miejsce w 1993 r.,
przedostatnie w 1981 – mniej
więcej wtedy, kiedy inny eg-
zemplarz tej książki po raz
pierwszy trafił w moje ręce.
Podobnie jak folder tury-
styczny „Trzcianka i okolice”
z 1969 r., autorstwa nieoce-
nionego krajoznawcy Włodzi-
mierza Łęckiego (w latach

90. wojewody poznańskiego),
na którego przewodnikach
wychowało się m.in. pokolenie
mieszkańców województwa
pilskiego.
Wertuję pożółkłe kartki prze-
wodników w zaciszu czytelni.
Za plecami mam kilka kom-
puterów: to Internetowe Cen-
trum Informacji Multimedial-
nej. Zgodnie z regulaminem,
z ICIM mają prawo korzystać
wyłącznie zarejestrowani czy-
telnicy PBP w Pile (trzcianec-
ka placówka jest jej filią).

Przede mną półki pełne ksią-
żek, przede wszystkim pozycje
dla nauczycieli: słowniki, po-
radniki, encyklopedie, leksy-
kony – od historii wychowania
po współczesne teorie i nurty
kształcenia. I to, co zawsze też
może się przydać nauczycie-
lom, studentom, uczniom: po
trosze techniki, geografii, et-
nografii, matematyki, staty-
styki, fizyki, chemii, przyro-
dy...
Oddaję przewodniki i… ogarnia
mnie małe, acz sympatyczne

zdziwienie – nie ma zeszytu,
w którym należy odnotować
swoją obecność w czytelni.
Za to w korytarzyku, przy wej-
ściu do biblioteki, stoi regał
z używanymi książkami, takimi
„od Sasa do lasa”, ale w tym
cały urok, by sobie w tym
książkowym miszmaszu po-
szperać. A każdą książkę – nie-
ważne: dużą, małą, cienką czy
grubą – można kupić za sym-
boliczną złotówkę. Naprawdę
świetna sprawa!

MMaarriiuusszz  SSzzaallbbiieerrzz

Biblioteka w Trzciance, przy Fabrycznej 1, czyli o szperaniu w książkowym miszmaszu
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Biblioteka im. Alfonsa
Parczewskiego w Kaliszu
świętuje w tym roku 65.
urodziny.

Swój początek bierze z ką-
cika książek pedagogicznych,
który po II wojnie światowej
powstał w tworzonej w Kali-
szu publicznej bibliotece po-
wiatowej. W tym roku Książ-
nica Pedagogiczna im. Alfon-
sa Parczewskiego w Kaliszu
świętować będzie swoje 65.
urodziny. Nie oznacza to jed-
nak, że wchodzi w wiek eme-
rytalny i ustępuje miejsca in-
nym – wręcz przeciwnie. Sto-
ją przed nią nowe inwestycje
i kolejne wyzwania.

Kaliska placówka wyróżnia
się w sieci bibliotek pedago-
gicznych nie tylko swoją na-
zwą. Jako książnica funkcjo-
nuje od 1999 roku. Pięć lat
wcześniej otrzymała imię wy-
bitnego kaliszanina, prawni-
ka, twórcy szkolnictwa wyż-
szego w Warszawie i rektora
Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie.

– W Polsce istnieje wiele
książnic, ale funkcjonują one
w sieci bibliotek publicznych,
natomiast wśród bibliotek pe-
dagogicznych jesteśmy jedyną
tego typu placówką – pod-

kreśla Krzysztof Walczak, dy-
rektor kaliskiej książnicy. 
– Do tej nazwy upoważnia
nas kilka czynników. Przede
wszystkim jest to księgozbiór.
Nasza biblioteka jest jedną 
z najlepiej zaopatrzonych pla-
cówek w Polsce w dawną li-
teraturę pedagogiczną i pod-
ręcznikową. Mogę powiedzieć,
że w naszych zbiorach mamy
podręczniki szkolne XIX-
wieczne i z I połowy XX wie-
ku, które w niewielkiej ilości,
często w jednym egzempla-
rzu, zachowały się w bibliotece
narodowej, choć o ile wiem, to
posiadamy egzemplarz, przy-

najmniej jeden, którego nie
ma nikt inny w Polsce. 

Wartością kaliskiej biblio-
teki są także ludzie. Nie ma
drugiej takiej biblioteki pe-
dagogicznej w Polsce, gdzie 
w niedużym składzie osobo-
wym jest dwóch profesorów
uniwersytetu i dwójka dokto-
rów. – To ewenement, bo na-
wet biblioteki naukowe nie po-
siadają takiej kadry jak my 
– dodaje Krzysztof Walczak.

Jubileusz kaliskiej
książnicy pedagogicznej

Książnica to także szereg
wydawnictw, które doku-
mentują posiadane zbiory, 
w tym dawne księgozbiory
szkolne. W zasobach placów-
ki znajduje się m.in. część bi-
blioteki Liceum im. Anny Ja-
giellonki w Kaliszu, dawnego
liceum pedagogicznego w Kro-
toszynie czy kaliskiego od-
działu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Do swoich sukcesów kali-
ska książnica z pewnością
może zaliczyć nawiązanie
owocnej współpracy z Naro-
dową Biblioteką Rosji. Dzię-
ki temu do Kalisza trafiły
niezwykle cenne „calisiana”,
w tym w zdigitalizowanej for-
mie roczniki „Kaliszanina”,
których nie ma w Polsce.

– Otrzymaliśmy również
odbitki książek i dokumentów
obrazujących zniszczenie Ka-
lisza w 1914 roku, których
także nie ma w polskich zbio-
rach – dodaje dyrektor książ-
nicy. – Mamy nadzieję uzy-
skać zgodę marszałka na pod-
pisanie oficjalnej umowy 
z Narodową Biblioteką Rosji
o współpracy w zakresie prze-
kazywania informacji biblio-
graficznej.

Biblioteki pedagogiczne od
początku w swoich założe-
niach służyły nauczycielom.
Ale to nie tylko miejsce wy-
pożyczania książek. – Biblio-
teka stała się także miejscem
różnych form doskonalenia
nauczycieli. W ubiegłym roku
biblioteki otrzymały nową
formę na podstawie rozpo-
rządzenia MEN, gdzie ciężar
położono, zgodnie z najnow-
szymi tendencjami, nie na
pomoc pojedynczemu na-
uczycielowi, ale szkole – tłu-
maczy Krzysztof Walczak. 
– Kiedy ewaluacja zewnętrz-
na stwierdza, że nie ze
wszystkim placówka sobie
radzi, wtedy my jesteśmy zo-
bowiązani do takiej pomocy.
To jest istotna zmiana. Wy-
maga to od nas mobilizacji,
ale nie zmienia to filozofii ist-
nienia bibliotek. 

Kaliska książnica od lat
boryka się z kłopotami loka-
lowymi, choć to również za-

czyna się zmieniać na lepsze.
Część zbiorów została prze-
niesiona do budynku sąsia-
dującego z Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych
przy ulicy Południowej. Już
teraz funkcjonuje tutaj czy-
telnia. 

– Możliwość, aby mieć
zbiory w jednym miejscu,
jest dla nas najważniejsza 
– podsumowuje Krzysztof
Walczak.  Andrzej Kurzyński

– Wartością kaliskiej biblioteki są także ludzie – podkreśla
Krzysztof Walczak, dyrektor książnicy.
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Bibliotekarz się zmienia: teraz będzie      brokerem danych
Czy wojewódzkie biblioteki pedagogiczne przeobrażą się wkrótce z tradycyjnych wypożyczalni książek                w nowoczesne miejsca zarządzania informacją?

blioteki mają być nie tylko,
jak dotąd, miejscem groma-
dzenia książek, ale przede
wszystkim miejscem zarzą-
dzania informacją. Bibliote-
karz zaś – w myśl tych kon-
cepcji – nie będzie wyłącznie
osobą wydającą i przyjmują-
cą książki, lecz taką, która
zbiera informacje, by dzielić
się nimi ze społecznością
szkolną, swoistym „brokerem
informacji”.

Większy nacisk w nowych
przepisach położono też na

wsparcie dla szkół i bibliotek
samorządowych, a nie pomo-
cy pojedynczemu nauczycie-
lowi. – Biblioteki mają być
dla szkół przewodnikiem w
dokonujących się zmianach
edukacyjnych, pośrednikiem
na linii państwo – szkoła 
w dostarczaniu aktualnej 
i niezbędnej informacji na
temat zmian wprowadzanych
w systemie oświaty, w tym
zmian prawnych – wyjaśnia
członek zarządu wojewódz-
twa Tomasz Bugajski. – Mają
też odpowiadać na aktualne
wyzwania edukacyjne, sze-
rzej wykorzystując narzędzia
informatyczne w nauczaniu,
uczeniu się i pozyskiwaniu
wiedzy.

Zmiany sprzętowe 
oraz mentalne

– Biblioteki mają być nowo-
czesnymi centrami multime-
dialnymi zarządzającymi in-
formacją oraz udostępniają-
cymi ją społeczeństwu za po-
mocą nowych technologii  
– dodaje Tomasz Bugajski. 
– Cyfrowa edukacja ma
zwiększyć kompetencje w tym
zakresie m.in. nauczycieli 
i uczniów, a wykorzystanie
internetu w nauce ma po-

prawić jakość życia i dostęp
do specjalistycznej wiedzy
wśród mieszkańców Wielko-
polski.

Zrealizowanie powyższych
założeń wymaga jednak
zmian nie tylko organizacyj-
nych (chociażby doposażenia
w odpowiedni sprzęt), ale też
równie ważnych – mental-
nych. – Rozporządzenie wy-
musza na nas zmiany nie
tylko organizacyjne, ale też
mentalnościowe: zarówno
wśród kadry bibliotek, jak 
i urzędu, jako organu nadzo-
rującego – zauważa Joanna
Ganowicz.

Część placówek rozpoczęła
już przygotowania, by wdro-
żyć wytyczne MEN. Podczas

W bibliotekach ważne stanie się
nie tylko gromadzenie odpowied-
nich materiałów, ale też

umiejętność skutecznego ich udostę-
pniania, również za pomocą internetu.

komisji dyrektorzy poszcze-
gólnych bibliotek podawali
przykłady podejmowanych
działań, służących wspo-
mnianemu przekształcaniu
profili bibliotek. Ułatwiono
m.in. dostęp do zbiorów przez
internet, co zwiększyło liczbę
nauczycieli korzystających 
z zasobów on-line i w ten spo-
sób zamawiających książki do
wypożyczenia,a w wybranych
szkołach stworzono punkty
odbioru, do których bibliote-
karze dostarczają zamówione
wcześniej przez nauczycieli
książki czy artykuły.

Zdaniem Tomasza Bugaj-
skiego dobrym przygotowa-
niem bibliotek do nowego sys-
temu wspomagania szkół i do-
skonalenia nauczycieli są
również pilotażowe projekty
konkursowe, współfinanso-
wane z UE, realizowane 
w PBP w Kaliszu i Pile.

W co zainwestować?

Inwestycje w infrastrukturę
techniczną i trwająca od 2006 r.
cyfrowa rewolucja w biblio-
tekach ominęła placówki pe-
dagogiczne. Programy mini-
sterialne, pieniądze unijne
czy inicjatywy organizacji po-
zarządowych nie wykorzy-
stują potencjału bibliotek pe-
dagogicznych, a fundusze tra-
fiają zwłaszcza do małych
gminnych bibliotek. Ponadto
sprzęt, kupiony przez MEN
we współpracy z UE w latach
2004-2006, często już nie
działa.

Tomasz Bugajski potwier-
dza, że infrastruktura pu-
blicznych bibliotek pedago-
gicznych wymaga wsparcia 
i doinwestowania. – By zre-
alizować nowe zadania, nie-
zbędny jest zakup nowocze-
snych komputerów, sprzętu
multimedialnego oraz kształ-
cenie nauczycieli biblioteka-
rzy. Choć należy też pamię-
tać, że nowoczesność w bi-
bliotekach wiąże się również
z nakładami finansowymi 
i dbałością o systematyczne
wzbogacanie księgozbioru
(tradycyjnego i elektronicz-
nego) – dopowiada.

Dyrektorzy bibliotek chcie-
liby też sfinansować remont
lub rozbudowę obiektów.
Przygotowując się do reali-
zacji nowych zadań, CDN za-
mierzają starać się między
innymi o dotację z budżetu
Unii Europejskiej. W paź-
dzierniku 2013 r. przygoto-
wano wnioski o sfinansowa-
nie dokumentacji, która po-
zwoliłaby w przyszłości zbu-
dować w Kaliszu, Koninie 
i Poznaniu nowoczesne obiek-
ty, spełniające standardy XXI
wieku. 

Piotr Ratajczak, ABO

Wartością kaliskiej biblioteki są
także ludzie.
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Wielkopolska powszech-
nie postrzegana jest
jako region rządny,

spokojny, unikający drama-
tycznych rozwiązań. Jeżeli do-
chodziło do rewolt, zamachów
i gwałtownych wydarzeń – to
w Polsce centralnej i wschod-
niej. Ale nad Wartą? Rzeczy-
wistość jednak bywała różna,
co warto przypomnieć 
w 718. rocznicę zamachu na
króla Przemysła II w Rogoź-
nie.

***
Wypada zacząć od okolicz-

ności powstania państwa
Mieszka I. Przez wiele dzie-
sięcioleci ukształtowała się
opinia o spokojnych, nikomu
niewadzących Polanach. Tym-
czasem badania ostatnich lat
dowodzą, że państwo Mieszka
I powstało w wyniku tak zwa-
nego podboju wewnętrznego,
a utworzenie tego władztwa
wcale nie nastąpiło pokojo-
wymi metodami. Słowianie
nie byli cichym, pokornym
ludem i nawet znani z wo-
jowniczości Wikingowie nie
mogli sobie z nimi poradzić.
Był to czas, w którym kto się
nie rozpychał – ten ginął 
i tworzenie mitu podziału na
białe i czarne charaktery jest
niezgodne z rzeczywistością.

Okres rozbicia dzielnico-
wego, też często traktowany
jako powód do rozpaczy 
i smutnych refleksji, w rze-
czywistości nie był wyjątkiem
w dziejach Europy i trwał 
u nas 182 lata – dłużej niż
czas zaborów i wiele się wte-
dy działo. Książęta bez sen-
tymentów i krwawo walczyli
o władzę i o rozszerzenie ziem
będących ich własnością, gdyż
pojęcie państwa i Polski w dzi-
siejszym znaczeniu jeszcze
nie istniało. 

Wtedy też doszło do pierw-
szego u nas, zarejestrowane-
go w dokumentach zabójstwa
politycznego: do zamachu na
księcia Leszka Białego. W li-
stopadzie 1227 roku w Gąsa-
wie koło Żnina odbył się zjazd
najbardziej znaczących wtedy
książąt piastowskich, przy-
puszczalnie związany z pla-
nowaną wyprawą na księcia
pomorskiego Świętopełka. Za-
interesowany jednak wykonał
działanie prewencyjne: 24 li-
stopada niespodziewanie na-
padł na Gąsawę i przebywa-
jących akurat w łaźni uczest-
ników zjazdu. Dokonano ma-
sakry, Leszkowi jednak nago
udało się dopaść konia i pod-
jąć ucieczkę. Zginął pod po-
bliskim Marcinkowem, prze-
szyty włócznią. Jednak ist-
nieje wysunięta niedawno hi-
poteza, że zmarł w wyniku
szoku spowodowanego oko-
licznościami wydarzenia 
i zmianami termicznymi. Jak-

Z mieczem na króla, z armatą na katedrę
W wielkopolskich dziejach nie brakowało wydarzeń i postaci, które trudno uznać za powód do dumy.

by nie patrzeć, jego los i tak
był przesądzony. Dziś na roz-
stajach dróg stoi charaktery-
styczny pomnik ginącego
księcia, a nieco dalej – inny,
usytuowany w domniema-
nym miejscu jego śmierci.
Ciało Leszka zostało prze-
wiezione do Krakowa i po-
chowane w katedrze wawel-
skiej prawdopodobnie 6 grud-
nia 1227 roku lub kilka dni
wcześniej.

***
Najsłynniejszy zamach,

znacznie poważniejszy, bo kró-
lobójstwo, nastąpił w 1296
roku w Rogoźnie. Przemysł II,
koronowany pół roku wcze-
śniej, rozpoczął program jed-
noczenia ziem polskich i choć
w tym czasie panował tylko
nad Wielkopolską i Pomo-
rzem, wiele wskazywało, że
swoimi ambicjami sięga coraz
dalej, a dzięki determinacji,
zdecydowaniu i odrobinie
szczęścia, uda mu się osiągnąć
cel. Za jego czasów powstał
herb państwa polskiego.
Szczególnie zaniepokojeni byli
margrabiowie brandenburscy 
i pozostali książęta, bez en-
tuzjazmu obserwujący poczy-
nania wielkopolskiego suwe-
rena.

Z perspektywy czasu trzeba
stwierdzić, że Przemysł II
sam ściągnął na siebie nie-

szczęście.  W Środę Popielco-
wą 8 lutego 1296 roku dwór
królewski spał po suto za-
krapianych ostatkach w za-
budowaniach Rogoźna, poło-
żonego w pobliżu granicy
brandenburskiej. Napastni-
cy przedostali się tam w nocy
i dokonali napadu na Prze-
mysła. Król, znany z tego, że
unikał alkoholu, podjął walkę,
czym przypieczętował swój
los. Ciężko ranny został po-
rwany, ale w drodze okazało

się, że nie dotrze żywy do
granicy. Został zamordowa-
ny i porzucony w przydrożnej
zaspie.

Niemal natychmiast po-
wstała legenda. O współ-
udział w zamachu posądzano
przedstawicieli wielkopol-
skich rodów Zarembów i Na-
łęczów, ale najnowsze badania
nie potwierdziły tego przy-
puszczenia, a przynajmniej
nie znaleziono na to dowodu.
Plotkowano, że była to zemsta

losu za żonobójstwo, jakiego
Przemysł miał się dopuścić na
osobie Ludgardy. W ikono-
grafii ukazywano, że do za-
machu doszło w zamku 
w Rogoźnie, którego... nigdy
tam nie było. Jednak najcie-
kawsze jest stosunkowo nie-
dawne wyjaśnienie tego wy-
darzenia w oparciu o ówcze-
sne realia. Otóż prawdopo-
dobnie wcale nie chodziło 
o zamordowanie króla, lecz 
o jego porwanie w celu wy-

muszenia ustępstw politycz-
nych, może nawet abdykacji.
Była to praktyka w owym
czasie często stosowana. Gdy-
by król nie podjął walki 
i przeżył, możliwe, że losy jego
władztwa potoczyłyby się zu-
pełnie inaczej. Znamienne,
że na jego śmierci absolutnie
nikt nie zyskał, a jakoby nie-
prawdopodobne konsekwen-
cje królobójstwa są w rzeczy-
wistości legendą późniejszych
czasów.

Jednak w powszechnej
świadomości utrwaliła się wi-
zja Jana Matejki zawarta 
na obrazie z  1875 roku. Od
formalnej i historycznej stro-
ny prawie nic się tam nie
zgadza. Dramatyczna scena
rozegrała się w chacie, a nie 
w zamku, Przemysł wcale nie
był w koronie, z orłem na
piersi. Ale symbolika trzech
wrogów uderzających w ma-
jestat Rzeczypospolitej była
wtedy jednoznaczna.

***
Także w późniejszych cza-

sach w naszym regionie nie
brakowało postaci, które
śmiało można nazwać enfant
terrible.

W XIV wieku był nim na
przykład wojewoda poznański
i starosta generalny Wielko-
polski Wincenty z Szamotuł.
Do dziś niejasne są jego po-
wiązania z Krzyżakami 
i Brandenburczykami – przy
jednoczesnych, bliskich związ-
kach z królem Władysławem
Łokietkiem. Zmarłv w 1332
roku, w nie do końca jedno-
znacznych okolicznościach. 

Wkrótce potem zalśniła
gwiazda (niekoniecznie jasna)
Maćka Borkowica. Początko-
wo bliski współpracownik kró-
la Kazimierza Wielkiego, 
z czasem stał się jednym 
z przywódców opozycji prze-

ciw monarsze. Kiedy osobiście
zabił starostę kaliskiego 
i nadal spiskował, miarka się
przebrała. Z wyroku króla
Maćko zakończył swoją karie-
rę w lochu głodowym zamku 
w Olsztynie k. Częstochowy.

Długo można by pisać 
o wyczynach niektórych
przedstawicieli wielkopol-
skiego magnackiego rodu Gór-
ków. Potężni, pewni siebie ry-
cerze i duchowni mieli wielkie
ambicje także polityczne, się-
gające najwyższych szczebli
władzy państwowej. Repre-
zentowali zarówno luterań-
skie, jak i katolickie wyzna-
nie, a ich pałac przy ulicy
Wodnej był ośrodkiem myśli
innowierczej w Poznaniu. Jed-
nak na co dzień poczynali so-
bie nie mniej zuchwale niż
przedstawiciele ich warstwy
społecznej w innych częściach
kraju. Łukasz III Górka, wo-
jewoda poznański, kaliski i łę-
czycki, wielce dokuczał za-
konnikom w Wielkopolsce.
Kiedy zmarł, jego bracia An-
drzej i Stanisław, pod pretek-
stem nawrócenia zmarłego
na katolicyzm na łożu śmier-
ci, chcieli go pochować w ka-
tedrze poznańskiej. Gospoda-
rze świątyni odmówili zgody 
i zamknęli drzwi kościoła.
Wtedy Górkowie postanowili
zapukać inaczej: przed kate-
drę zatoczyli armatę… Osta-
tecznie magnata pochowano 
w Kórniku, ale jego epita-
fium jeszcze do niedawna
znajdowało się na murze ze-
wnętrznym, nie w środku ko-
legiaty.

Ostatni starosta general-
ny Wielkopolski Kazimierz
Raczyński bardzo zasłużył się
dla Poznania od strony ad-
ministracyjnej i gospodarczej.
Równocześnie jednak był jed-
nym z największych w Rze-
czypospolitej jurgieltników,
regularnie opłacanych przez
ambasadora rosyjskiego. Gdy-
by w 1794 roku w porę nie wy-
jechał z Warszawy, niewyklu-
czone, że zawisłby na Rynku
Starego Miasta obok Sz. Kos-
sakowskiego i J. Ankwicza.

Niespokojny i niezdyscy-
plinowany był zasłużony ge-
nerał Księstwa Warszaw-
skiego Michał Sokolnicki. Nie
mówiąc o poczynaniach An-
toniego „Amilkara” Kosiń-
skiego – równie wielkiego pa-
trioty i zasłużonego działacza
niepodległościowego, jak i bar-
dzo nieciekawego człowieka
prywatnie.

Slogany i legendy mają nie-
zwykłą siłę. Kiedy jednak do-
kładniej przyjrzymy się re-
aliom, okaże się, że nie ma lu-
dzi, środowisk i regionów ide-
alnych. I to spostrzeżenie jest
szczególnie fascynujące. 

Marek Rezler

Od kilkunastu lat w Marlewie pod Rogoźnem odbywają się „Spotkania pod dębem” przypominające zwłaszcza dzieciom
i młodzieży kulisy śmierci króla Przemysła II.
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Prawdopodobnie napastnikom
wcale nie chodziło o zabicie
króla Przemysła II, lecz o jego

porwanie w celu wymuszenia
ustępstw politycznych, może nawet
abdykacji.
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Aplikację Muzeum Po-
czątków Państwa Pol-
skiego „W gnieźnieńskim
grodzie” uznano za jeden
z najlepszych projektów
mobilnych 2013 roku 
w trzeciej edycji konkur-
su Mobile Trends Awards.

Nagrody MTA przyznawane
są przez kapitułę konkursową,
w skład której wchodzą eks-
perci ze świata IT i mobilnych
technologii. W 2013 roku no-
minowano projekty w szesna-
stu kategoriach, a wśród wy-
różnionych realizacji dla róż-
nych branż (m.in. dla banko-
wości, mediów, marketingu)
znalazły się także rozwiązania
wykonane na zlecenie insty-
tucji muzealnych. 

16 stycznia w Krakowie
statuetkę odebrali przedsta-
wiciele gnieźnieńskiego Mu-
zeum Początków Państwa
Polskiego i firmy 3R Studio
Mobile z Poznania (realizator
aplikacji). Placówka z Gnie-
zna zdobyła nagrodę w kate-
gorii „Aplikacja mobilna 
– edukacja” za projekt 
„W gnieźnieńskim grodzie”,
współfinansowany przez Mu-
zeum Historii Polski w War-
szawie w ramach programu
„Patriotyzm Jutra”.

Aplikacja to nowość wyko-
rzystująca potencjał techno-
logii „rzeczywistości rozsze-

rzonej”. Dzięki niej interak-
tywna makieta wczesnośre-
dniowiecznego grodu dostęp-
na jest dosłownie na wycią-
gnięcie ręki: wystarczy bez-
płatnie pobrać aplikację i za-
instalować na smartfonie lub
tablecie. Projekt udostępnio-
no w systemach operacyjnych
Android i iOS, w wersji pol-
skiej, angielskiej oraz czyta-
nej przez lektora. 

Kamerę mobilnego urzą-
dzenia należy skierować na
specjalnie przygotowane dru-
ki (ulotkę i plakaty eduka-
cyjne), a w efekcie zobaczymy
gród tak, jakby fizycznie znaj-
dował się nad nimi. Na ekra-
nie telefonu lub tabletu do-
chodzi bowiem do nałożenia
wirtualnej makiety grodu na
obraz świata rzeczywistego
przesyłanego przez kamerę
urządzenia. Następnie odpo-
wiednio operując tabletem,
można przyjrzeć się wybra-
nym zabytkom archeologicz-
nym odkrytym na Wzgórzu
Lecha oraz trójwymiarowym
obiektom architektonicznym
grodu: wałowi obronnemu 
i jego przekrojowi, przedro-
mańskiej katedrze, chacie
zrębowej czy łaźni parowej. 

Aplikacja jest wykorzysty-
wana podczas lekcji muzeal-
nych oraz jako narzędzie pro-
mujące Gniezno i MPPP.  RAK

Gnieźnieńska 
aplikacja nagrodzona

Prestiżową nagrodę Gram-
my w kategorii „najlepszy
album dużego zespołu jaz-
zowego” zdobyła płyta „Ni-
ght in Calisia”. Nigdy
wcześniej Polacy nie zdo-
byli Grammy.

Wyróżnioną płytę kompo-
zytor Włodek Pawlik nagrał
wspólnie ze swoim zespołem
„Trio”, Orkiestrą Filharmo-
nii Kaliskiej pod batutą Ada-
ma Klocka oraz trębaczem

Randym Breckerem. Album
„Night in Calisia” nagrano 
w 2012 r. w studiu Polskiego
Radia, a prapremiera odbyła
się cztery lata temu w Kaliszu.

– To olbrzymi sukces pol-
skiej muzyki jazzowej. Ta
płyta musiała pojawić się na
rynku amerykańskim, aby
doceniono, że to jest praw-
dziwa muzyka i genialna pro-
dukcja – stwierdził dyrektor
naczelny i artystyczny Fil-

harmonii Kaliskiej Adam
Klocek.

– Włodek Pawlik cztero-
krotnie występował na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Pia-
nistów Jazzowych, organizo-
wanym przez Centrum Kul-
tury i Sztuki w Kaliszu 
– podpowiada dyrektorka pla-
cówki Barbara Fibingier. – Fe-
stiwal to kompendium wiedzy,
jak gra się jazz na fortepianie
w Polsce i na świecie.    RAK

Grammy za noc w Kaliszu

Pianista i kompozytor
Marcin Masecki, który
koncertował w Słupcy 
i Poznaniu podczas ubie-
głorocznej odsłony pro-
jektu „Wielkopolska: Re-
wolucje”, otrzymał Pasz-
port „Polityki” w kategorii
„muzyka popularna”.

Paszporty „Polityki”, jedne
z ważniejszych nagród kul-
turalnych w Polsce, wręczono
14 stycznia podczas uroczy-
stej gali w warszawskim Te-
atrze Wielkim. Tygodnik „Po-
lityka” przyznaje swoje na-
grody od 1993 roku. 

W tej edycji zrezygnowano
z wprowadzonego przed ro-
kiem SMS-owego głosowania
publiczności. Z trzech nomi-

nacji w każdej kategorii (zgła-
szają je krytycy kulturalni 
z różnych mediów) laureatów
wybrali dziennikarze „Poli-
tyki”.

Marcin Masecki zwyciężył
w kategorii „muzyka popu-
larna”, a doceniono go „za
sprawne i konsekwentne po-
ruszanie się między gatun-
kami własną ścieżką, za za-
cieranie podziałów pomiędzy
sceną filharmoniczną a klu-
bową, za zmierzenie się z na-
szą tradycyjną formą na pły-
cie >>Polonezy<< w sposób
jak zawsze lekki i przewrot-
ny”.

Jesienią 2013 r., w ramach
projektu „Wielkopolska: Re-
wolucje”, w Słupcy odbyły się

przygotowania do koncertu
Maseckiego i miejscowej Or-
kiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Utwór pt.
„Symfonia nr 1” zagrano tam
22 grudnia, a 19 grudnia mu-
zycy – wspólnie z orkiestrą
Filharmonii Poznańskiej 
– wystąpili w Auli UAM w Po-
znaniu z koncertem pt. „Roz-
mowa z medium”.

Ponadto kuratorkę „Rewo-
lucji” Agatę Siwiak, pracują-
cą w Departamencie Kultury
Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu, nominowano do
Paszportu „Polityki” w kate-
gorii „teatr”. Decyzją dzien-
nikarzy zwyciężyli jednak Jo-
lanta Janiczak i Wiktor Ru-
bin.                               RAK

Muzyk z paszportem

Orkiestra kameralna
Amadeus to zespół 
o uznanej marce, ce-

niony przez melomanów 
w Polsce i na świecie. W jej
dorobku znajduje się reper-
tuar od baroku do współcze-
sności. Została założona 
w Poznaniu w 1968 roku
przez Agnieszkę Duczmal.
Od 1977 roku funkcjonowa-
ła w strukturach Polskiego
Radia. Ze względu na kłopo-
ty finansowe tej instytucji
(związane ze spadającymi
wpływami z opłat abona-
mentowych) od kilku lat sy-
gnalizowano potrzebę wspar-
cia finansowego dla Ama-
deusa. Pomocy postanowił
udzielić samorząd woje-
wództwa. 

Podczas styczniowej sesji
sejmik przyjął uchwałę wy-
rażającą wolę utworzenia in-
stytucji kultury pod nazwą
Orkiestra Kameralna Pol-
skiego Radia Amadeus w Po-
znaniu. Kolejną uchwałę – już
o utworzeniu wspomnianego
podmiotu – sejmik podejmie
po podpisaniu umowy między
województwem a Polskim Ra-

Amadeus samorządowy
Województwo i Polskie Radio wspólnie sfinansują znaną orkiestrę.

nak dyskusji, także w szer-
szym aspekcie – o nakładach
na podmioty działające w sfe-
rze kultury, a podległe samo-
rządowi województwa. Zwłasz-
cza radni klubu SLD zgła-
szali swoje obiekcje.

– Pomagamy zasłużonej or-
kiestrze, ale nie zapominajmy
o nierozwiązanych proble-
mach lokalowych naszych in-
stytucji kultury, jak Filhar-
monia Poznańska czy Polski
Teatr Tańca – mówił Walde-
mar Witkowski z SLD.

Przedstawiciele innych klu-
bów krytycznie podeszli do
tego apelu.

– Nie zawsze wyposażanie
jednostek kultury w trwałe
dobra jest racjonalne – zwra-
cał uwagę Zbigniew Czer-
wiński z PiS.

– Na przykład Polski Teatr
Tańca jest specyficzną insty-
tucją, która nie ma i nie bę-
dzie miała stałej siedziby. To
nie teatr repertuarowy, który
jest w stanie niemal co-
dziennie dawać przedstawie-
nie – zauważył przewodni-
czący sejmiku Lech Dymarski
(PO).                            ABO

diem SA. Obie te instytucje
mają bowiem współfinanso-
wać funkcjonowanie Ama-
deusa.

– Założenie jest takie, by
było to rozwiązanie trwałe, na
wiele lat – mówiła radnym
podczas sesji Agata Grenda,

dyrektor Departamentu Kul-
tury UMWW. – Każda ze
stron ma dawać rocznie po
900 tysięcy złotych, do tego
dojdą wpływy z innych źródeł.

Według przekazanych rad-
nym informacji, nie zmieni się
siedziba orkiestry, a marsza-

łek prawdopodobnie wystąpi
do ministra kultury o zgodę
na powołanie Agnieszki Ducz-
mal na dyrektora nowo utwo-
rzonej instytucji w trybie po-
zakonkursowym.

Sejmik przyjął uchwałę jed-
nogłośnie. Nie zabrakło jed-

Kierowana przez Agnieszkę Duczmal orkiestra ma stać się niebawem instytucją kultury 
samorządu województwa.
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Polecamy

Kopciuszek 
w teatrze

Teatr Wielki w Poznaniu za-
prasza na premierę jednego
z najpiękniejszych dzieł bale-
towych – „Kopciuszka” Ser-
giusza Prokofiewa, która od-
będzie się 15 lutego. Chore-
ografię do spektaklu stworzył
Paul Chalmer, a orkiestrę
poprowadzi Tadeusz Kozłow-
ski. Wystąpią soliści, zespół
baletowy i orkiestra Teatru
Wielkiego w Poznaniu. Na-
stępne spektakle zaplano-
wano: 16, 20, 21 lutego, 23
kwietnia i 1 czerwca.

Spotkania 
z poezją

Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu oraz Cen-
trum Kultury Zamek organi-
zują spotkanie z cyklu „Seryjni
Poeci”. 18 lutego o godz. 18
na Scenie Nowej CK Zamek
swoje wiersze zaprezentują
publiczności poetki Kira Pie-
trek i Małgorzata Lebda oraz
prozaik, krytyk literacki i fil-
mowy Adam Pluszka. Wstęp
na spotkanie, które popro-
wadzi prof. Piotr Śliwiński,
jest wolny.

Dramat 
Masłowskiej

Spektakl pt. „Między nami
dobrze jest”, inspirowany gło-
śnym dramatem Doroty Ma-
słowskiej, można obejrzeć 
w Teatrze im. Aleksandra Fre-
dry w Gnieźnie. Reżyserię 
i opracowanie muzyczne przy-
gotował Piotr Waligórski, 
a scenografię i kostiumy – Jan
Kozikowski. Sztuka w gnieź-
nieńskim teatrze zostanie za-
prezentowana 15 i 16 lutego
o godz. 18.                    RAK
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DDoossttaałłeeśś  ddoottaaccjjęę  zz  ppiieenniięęddzzyy
uunniijjnnyycchh  ii  zzrreeaalliizzoowwaałłeeśś  cciiee--
kkaawwyy  pprroojjeekktt,,  kkttóórryy  wwppłłyywwaa  nnaa
ppooddnniieessiieenniiee  aattrraakkccyyjjnnoośśccii  ttuu--
rryyssttyycczznneejj  ttwwoojjeeggoo  oottoocczzeenniiaa??
TToo  wwłłaaśśnniiee  cczzaass  ii  sszzaannssaa,,  aabbyy
ppookkaazzaaćć  ggoo  ccaałłeejj  PPoollssccee..  

Tylko do poniedziałku 17
lutego można zgłaszać naj-
ciekawsze przedsięwzięcia,
które wezmą udział w kolejnej
edycji konkursu „Polska Pięk-
nieje – 7 Cudów Funduszy Eu-
ropejskich”.

To już siódma odsłona ogól-
nopolskiego przedsięwzięcia,
którego organizatorem jest
Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju. Nagradzane są 
w nim najlepsze projekty do-
tyczące rozwoju turystyki, in-
frastruktury sportowej i rekre-
acyjnej, zagospodarowania

przestrzeni publicznej oraz re-
witalizacji, które otrzymały do-
finansowanie ze środków Unii
Europejskiej. 

Główną nagrodą w konkursie
jest statuetka „Polska Pięk-
nieje – 7 Cudów Funduszy Eu-
ropejskich”, tablica pamiąt-
kowa oraz dyplom, a także
pakiety promocyjne. O nagro-
dę ubiegać się można w sied-
miu kategoriach: rewitaliza-
cja, zabytek, produkt promo-
cyjny, obiekt turystyczny, tu-
rystyka aktywna, turystyka
transgraniczna i międzynaro-
dowa, miejsce przyjazne dzie-
ciom. 

Organizatorzy liczą, że – po-
dobnie jak w latach ubiegłych
– konkurs spotka się z dużym
zainteresowaniem. Udział w nim
to dla beneficjentów szansa na

wypromowanie projektów, któ-
re reprezentują wysoką war-
tość turystyczną. 

Dzięki dobrym pomysłom,
znajomości rynku, dbałości
o estetykę i innowacyjnym
rozwiązaniom najlepsze in-
westycje przyczyniają się do
wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej i kulturalnej naszego
kraju.

Więcej informacji o zasa-
dach oraz idei przedsięwzięcia
można uzyskać w biurze kon-
kursu – tel. 61 849 90 40
(wew. 103) lub 605 517 004,
e-mail: konkurs@smartlink.pl.
Regulamin, formularz zgłosze-
niowy oraz poradnik wypełnia-
nia wniosku konkursowego do-
stępne są też na stronie in-
ternetowej www.wrpo.wielko-
polskie.pl.                      PPIITT

Cuda funduszy europejskich już po raz siódmy

Jednym z laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu był projekt: „Stworzenie otwartej stre-
fy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz
mieszkańców Powiatu Poznańskiego”.
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Wgrudniu 2012 roku
odbyło się uroczyste
podpisanie umowy po-

życzki JESSICA pomiędzy Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego
a Południową Oficyną Wydaw-
niczą – wydawcą pięciu tygo-
dników lokalnych. – To dla na-
szej firmy wielki dzień – mówił
wówczas Piotr Piotrowicz, pre-
zes POW. – Moim współpra-
cownikom mówię, że ten pro-
jekt jest jak budowa motoru,
który nadaje napęd dla rozwo-
ju firmy. Za rok spotkamy się 
w zrewitalizowanym już obiek-
cie – deklarował Piotrowicz. 
I dotrzymał słowa.

Uroczystość otwarcia nowe-
go obiektu odbyła się 21 stycz-
nia. Zakończenie inwestycji
oznacza, że nową siedzibę
uzyskała nie tylko POW, ale
także redakcja „Gazety Jaro-
cińskiej” oraz działająca na
rzecz dzieci chorych i niepeł-
nosprawnych Fundacja „Ogród
Marzeń” i ośrodek szkolenia
wolontariatu.

Rewitalizacja polegała na
przebudowie i modernizacji zde-
gradowanego budynku biuro-
wego i opuszczonej hali warsz-
tatowej oraz adaptacji po-

JESSICA wsparła oficynę marzeń 
Po zdewastowanych pomieszczeniach biurowych i opuszczonej hali warsztatowej nie ma śladu.
Multimedialne Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej uroczyście otwarto pod koniec
stycznia, a rewitalizację obiektu wsparto preferencyjną unijną pożyczką z inicjatywy JESSICA.

Uroczystego otwarcia Multimedialnego Centrum Komunikacji dokonali, od lewej: prezes POW Piotr Piotrowicz, marsza-
łek województwa Marek Woźniak oraz burmistrz Jarocina Stanisław Martuzalski. 
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mieszczeń pod nowe funkcje.
Przeprowadzono prace remon-
towo-budowlane oraz termo-
modernizację obiektu, a także
instalację sprzętu i dokonano
zakupu wyposażenia, m.in. nie-
zbędnego do funkcjonowania

Laboratorium Nowych Techno-
logii Medialnych, a także nowej
sieci komputerowej i telefo-
nicznej, co pozwoli na rozwój
portali internetowych POW.

Na ośmiuset metrach kwa-
dratowych zmieściły się także

sale konferencyjne oraz studio
telewizyjne i pracownie no-
wych technologii. Inwestycja
kosztowała prawie 3 mln zł,
natomiast kwota preferencyj-
nej unijnej pożyczki przekra-
czała 1,5 mln zł.

– To jest duża przyjemność
widzieć, jak projekty z inicja-
tywy JESSICA stają się faktem
– mówił Marek Woźniak, mar-
szałek województwa wielko-
polskiego. Inni goście obecni
na uroczystości otwarcia tak-

Inicjatywa JESSICA to „Wspól-
ne Europejskie Wsparcie na
rzecz Trwałych Inwestycji na
Obszarach Miejskich”. Jest
ona wdrażana w województwie
wielkopolskim od 2009 r. we
współpracy z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym, jako
menedżerem funduszu po-
wierniczego oraz Bankiem
Gospodarstwa Krajowego 
w roli Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Miejskich. 
Dotychczas w Wielkopolsce
zawarto najwięcej umów in-
westycyjnych w Polsce (oko-
ło 30 projektów na kwotę
przekraczającą 314 mln zł).
Udało się zakontraktować
niemal całość środków wnie-
sionych z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013
na realizację inicjatywy.

Wielkopolska
liderem

że chwalili efekty modernizacji.
– „Szczęka opada”, gdy się to
ogląda – stwierdził Marek Si-
wiec, deputowany do Parla-
mentu Europejskiego.      PPIITT



nym w Umowie Partnerstwa.
Odzwierciedla on jednocześnie
wyzwania rozwojowe, przed
którymi stoi Wielkopolska 
w perspektywie najbliższych
lat. W ramach puli pochodzą-
cej z EFRR ponad połowa pie-
niędzy została przeznaczona
w programie na wspieranie:
przedsięwzięć związanych z ba-
daniami, innowacją, rozwojem
przedsiębiorczości, technologii
informatyczno-komunikacyj-
nych i gospodarki niskoemi-
syjnej. Z pieniędzy pochodzą-
cych z EFS 60 procent prze-

znaczono na działania związa-
ne z realizacją celów Strategii
Europa 2020 dotyczących
zwiększenia zatrudnienia osób
w wieku 20-64 lata, a także
zmniejszenia liczby osób za-
grożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym. Wspie-
rane zatem będą przedsię-
wzięcia zwiększające zatrud-
nienie lub przyczyniające się do
zwiększenia szansy zdobycia
pracy oraz działania ograni-
czające bariery w dostępie do
edukacji, dostosowujące kwa-
lifikacje pracujących i przed-
siębiorców do potrzeb gospo-
darki opartej na wiedzy. No-
wości jest oczywiście więcej.
– W perspektywie najbliż-
szych kilku lat w Wielko-
polskę zainwestowanych zo-
stanie około 10 miliardów
złotych. To masa pieniędzy.
Na co będziemy stawiać
przede wszystkim?
– Szczególnie silny akcent bę-
dzie położony na innowacje 
i rozwój technologiczny, prak-
tyczne wykorzystanie wyników
badań naukowych w gospo-
darce i możliwości rozwojo-
wych tkwiących w tzw. inteli-
gentnych specjalizacjach Wiel-
kopolski, na rozwój sektora
związanego z TIK (technologie
informacyjno-komunikacyjne),
m.in. w zakresie zastosowań
tych technologii i rozwoju usług
z nimi związanych, zwłaszcza
dotyczących e-administracji,

e-edukacji, e-kultury, e-inte-
gracji i e-zdrowia. Wspierane
będą także działania mające na
celu przechodzenie w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej, któ-
re, realizując cele unijne, bę-
dzie przynosiło także wymierne
korzyści dla Wielkopolski 
w zakresie zwiększania efek-
tywności energetycznej, budo-
wy instalacji do produkcji ener-
gii odnawialnej czy zrównowa-
żonego transportu miejskie-
go. Znaczące miejsce w WRPO
2014+ zajmują przedsięwzię-
cia mające na celu rozwój sys-

temu transportowego Wielko-
polski (drogi, koleje, transport
miejski). Przewidziano także
kontynuowanie działań chro-
niących środowisko, rozpoczę-
tych w ramach poprzedniej
perspektywy finansowej. Wią-
zać się będą one również z ko-
niecznością dostosowania do
wymogów unijnych dyrektyw
środowiskowych, ale przede
wszystkim mają służyć miesz-
kańcom i środowisku Wielko-
polski.
– To priorytety w sferze go-
spodarczej. A w społecz-
nej?
– Pieniądze z EFS zostaną wy-
korzystane przede wszystkim
na: poprawę sytuacji na wiel-
kopolskim rynku pracy, roz-
wój kapitału ludzkiego, do-
stępność do dobrej jakości
usług i infrastruktury eduka-
cyjnej, usług społecznych i dla
przeciwdziałania ubóstwu i wy-
kluczeniu społecznemu. Mimo
ograniczonych możliwości re-
alizacji przedsięwzięć z zakre-
su ochrony zdrowia, WRPO
2014+ proponuje również
działania inwestycyjne w tym
obszarze (z EFRR) oraz reali-
zację programów profilaktycz-
nych, głównie dotyczących naj-
istotniejszych problemów zdro-
wotnych występujących w re-
gionie, związanych z opieką
kardiologiczną, nowotworową,
nad matką i dzieckiem oraz
chorobami psychicznymi. �
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– Nowa perspektywa finan-
sowa Unii Europejskiej na
lata 2014-2020 formalnie
obowiązuje od 1 stycznia.
Nie oznacza to jednak, że
kurek z pieniędzmi został
już odkręcony. Niestety, pie-
niądze nie płyną jeszcze do
beneficjentów w Wielkopol-
sce. Co stoi na przeszko-
dzie?
– Faktycznie na ogłoszenie na-
borów wniosków w ramach
WRPO 2014+ będzie jeszcze
trzeba poczekać co najmniej
kilka miesięcy. Uruchomienie
pieniędzy z nowego programu
wymaga bowiem jego przyjęcia
przez Komisję Europejską.
Przewidzieliśmy tę sytuację,
dlatego w pierwszej połowie
tego roku ogłosimy co naj-
mniej kilka konkursów na pulę
pieniędzy pochodzących jesz-
cze z programu regionalnego
poprzedniej perspektywy. Dzię-
ki temu uda nam się w znacz-
nym stopniu uniknąć tzw. luki
inwestycyjnej, która mogłaby
się pojawić pomiędzy zakoń-
czeniem jednego programu re-
gionalnego a wdrożeniem ko-
lejnego.
– Na jakim etapie są prace
nad WRPO 2014+?
– Pod koniec stycznia projekt
programu został przesłany do
zaopiniowania m.in. przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury i Roz-
woju. Następnie trafi on do ze-
społu międzyresortowego.
Przekazanie projektu WRPO
2014+ do Komisji Europej-
skiej planowane jest na prze-
łomie marca i kwietnia. Mam
nadzieję, że negocjacje z KE
uda się zakończyć w trzecim
kwartale bieżącego roku.
– Czy obecny kształt pro-
jektu różni się od pierwotnej
wersji?
– Projekt WRPO 2014+ uległ
znacznym modyfikacjom w sto-
sunku do wersji poddanej kon-
sultacjom społecznym jesienią
ubiegłego roku. W perspekty-
wie finansowej 2014-2020
wprowadzony zostanie nowy
instrument KE, jakim są Zin-
tegrowane Inwestycje Teryto-
rialne (ZIT). Będzie on zasto-
sowany dla dwóch obszarów
funkcjonalnych: Poznania oraz
Kalisza z Ostrowem Wielko-
polskim. W ramach ZIT-ów re-
alizowane będą przez miasta 
i ich obszary funkcjonalne

Miliardy dla naszego województwa 
na innowacje i wsparcie zatrudnienia
Rozmowa z Grzegorzem Potrzebowskim, dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
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przedsięwzięcia służące całe-
mu obszarowi funkcjonalne-
mu i jego mieszkańcom. 

W wyniku konsultacji spo-
łecznych wprowadzono do
WRPO 2014+ dodatkowy, re-
gionalny obszar strategicznej in-
terwencji – „Ośrodki subregio-

nalne i ich obszary funkcjonal-
ne”. W związku z tym dla Gnie-
zna, Leszna, Konina i Piły usta-
nowione zostaną tzw. koperty fi-
nansowe. Do wykorzystania 
w nich będą kwoty adekwatne
(w przeliczeniu na mieszkańca)
do tych, które zostały prze-
znaczone na ZIT-y. Zakres in-
terwencji w subregionach tych
czterech miast będzie nego-
cjowany z samorządami po-
szczególnych ośrodków i ich
otoczenia funkcjonalnego.
Istotnie zmieniła się także re-

dakcja dokumentu. Wynika to
z dostosowania go do wzoru
programu przygotowanego
przez KE, który ma charakter
bardziej skondensowany. 
– Obszary strategicznej in-
terwencji, obszary funkcjo-
nalne, ZIT to nowe pojęcia.

Czym jeszcze różnić się bę-
dzie WRPO 2014+ od po-
przedniego programu re-
gionalnego?
– Podstawowa różnica to wiel-
kość programu i zakres ob-
szarów wsparcia. Wielkopol-
ska, zgodnie z zapisami Umo-
wy Partnerstwa, otrzyma na re-
alizację WRPO 2014+ prawie
2,5 mld euro. Pieniędzy będzie
więcej w porównaniu do kwo-
ty wyjściowej (2 196,6 mln
euro) aż o 251,3 mln euro.
Większa pula funduszy na

Projekt WRPO 2014+ uległ znacz-
nym modyfikacjom w stosunku 
do wersji poddanej konsultacjom

społecznym jesienią ubiegłego roku. 

Wielkopolska, zgodnie z zapisami
Umowy Partnerstwa, otrzyma na
realizację Wielkopolskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 2014+
prawie 2,5 mld euro.

WRPO 2014+ wynika z przeli-
czenia przyznanych nam środ-
ków na ceny bieżące, czyli
uwzględnienia inflacji. WRPO
2014+ będzie zasilony pie-
niędzmi z dwóch źródeł – Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego (1 765,2 mln
euro) oraz Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (682,7
mln euro). I to jest właśnie ta
druga różnica. Wcześniej bo-
wiem pieniądze z EFS nie były
zarządzane na poziomie regio-
nalnym. Sądzę, że spore zna-
czenie będzie miał także fakt,
że w nowej perspektywie be-
neficjenci rzadziej będą mogli
się ubiegać o dotacje, a czę-
ściej korzystać będą ze zwrot-
nych instrumentów finanso-
wych, czyli np. niskooprocen-
towanych pożyczek.
– Nazwy funduszy, z któ-
rych pochodzić będą pie-
niądze, niewiele mówią. Ja-
kie dziedziny mogą szcze-
gólnie liczyć na wsparcie 
z programu regionalnego?
– Podział pieniędzy w WRPO
2014+ wynika z obszarów
wsparcia przypisanych regio-
nalnym programom operacyj-
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Niektóre gospodarstwa
mają własne stajnie, a pozo-
stałe opierają się na ofercie
licznych mniejszych i więk-
szych stadnin oraz ośrodków
jeździeckich. Dzięki nim wy-
poczynek konno nie jest dziś
zarezerwowany wyłącznie dla
osób bogatych. Przeciwnie,
agroturystyka znacznie po-
szerzyła grono osób poten-
cjalnie zainteresowanych
wczasami „w siodle”.

Wiele tego typu miejsc znaj-
duje się w południowej części
Wielkopolski, w okolicach Lesz-
na. Stadniny w Racocie, Pępo-
wie czy Golejewku znane są każ-
demu miłośnikowi jazdy konnej.

Na terenie działania Mię-
dzygminnego Związku Tury-
stycznego „Wielkopolska Go-
ścinna”, oprócz wspomnianych
stadnin, jest wiele mniejszych
ośrodków. Wszystkie połączyły
dwa konne szlaki turystyczne 
– Wielkopolska Podkowa i Trakt
Chłapowskiego – wytyczone 
i oznakowane w terenie przez
„Wielkopolskę Gościnną”.

Pierwszy ma formę pętli 
i przebiega przez tereny sze-

ściu gmin: Pępowa, Kobylina,
Jutrosina, Pakosławia, Miej-
skiej Górki i Krobi. Drugi wie-
dzie z Racotu przez gminy Ko-
ścian, Czempiń, Krzywiń, Do-
lsk, Piaski i Pępowo. Oba łączą
się we wsi Ludwinowo, a ich
łączna długość wynosi ok. 245
km. Na szlakach, przebiegają-
cych głównie przez tereny rol-
nicze, znajdują się miejsca
odpoczynku oraz stadniny 
i gospodarstwa, w których moż-
na się pożywić i przenocować.

– Nie jesteśmy touropera-
torem i nie organizujemy raj-
dów – tłumaczy Jarosław Li-
siecki ze związku. – Ułatwiamy
jednak działalność okolicznym

mieszkańcom oraz umożliwia-
my samodzielną jazdę w tere-
nie. W tym celu wydaliśmy
przewodniki po obu szlakach.
Są w nich szczegółowe dane 
o przebiegu trasy, atrakcjach
turystycznych oraz informacje
praktyczne, np. o lecznicach
weterynaryjnych.

Szlaki południowej Wielko-
polski to niejedyne atrakcje re-
gionu dla miłośników koni. Na
przeciwnym krańcu wojewódz-
twa powstał Szlak Zbójecki, za
który LGD Puszcza Notecka
otrzymała w tym roku wyróż-
nienie w konkursie „Agrotury-
styka – współpraca w sieci.
Mamy plan”. Na szlaku prze-

biegającym przez południowe
sektory puszczy leży kilka go-
spodarstw agroturystycznych
oraz stadnina ogierów w Sie-
rakowie. 

– Szlak Zbójecki to przy-
kład sieciowania produktu.
Nasza LGD uczy bowiem po-
dejścia zintegrowanego. Tu-
rysta coraz częściej oczekuje
od nas kompleksowej oferty, 
w której znajdzie program dla
siebie i dzieci, zróżnicowany 
i połączony z otaczającymi ob-
szar atrakcjami, gdzie w spo-
sób naturalny pozna dziedzic-
two historyczno-kulturowe,
smaki kuchni, zwyczaje i tra-
dycje naszego regionu – wyja-

śnia Irena Wojciechowska, wi-
ceprezes LGD Puszcza Notec-
ka. – Nasz szlak to nie tylko
oznakowanie, lecz wspólne
usługi i oferta kulinarna. Wy-
daliśmy przewodnik po go-
spodarstwach, organizujemy
imprezy wzmacniające pro-
mocję, takie jak rajd czy kulig.

Te przykłady pokazują, że tu-
rystyka konna rozwija się dy-
namicznie. Dzięki współpracy
środowisk i ośrodków jazdy
konnej udaje się tworzyć pro-
dukty turystyczne, które przy-
ciągają ludzi, integrują spo-
łeczności i popularyzują tę for-
mę aktywnego wypoczynku. 

MMaarreekk  RRookkiittaa

Stępem, kłusem i galopem na skrajach regionu

Powołanie do życia KSOW
miało stworzyć platfor-
mę współpracy i wymia-

ny doświadczeń dla wszystkich
instytucji działających na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich
na poziomie regionalnym, kra-
jowym i międzynarodowym.
Zadania KSOW wykonywane
są w ramach dwuletnich pla-
nów działania przygotowywa-
nych przez województwa we
współpracy z partnerami
KSOW i akceptowanych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 

Zakończyła się właśnie re-
alizacja planu KSOW na lata
2012-2013, zatem przedsta-
wiamy najciekawsze projekty,
które miały wpływ na rozwój
wielkopolskiej wsi.

Turystyka wiejska

Jednym z najważniejszych
działań zrealizowanych w ra-
mach KSOW w 2012 oraz 
w 2013 roku jest wsparcie roz-
woju turystyki wiejskiej i agro-
turystyki. Realizacja kom-
pleksowego podejścia rozpo-
częła się od cyklu konferencji
pod wspólnym tytułem „Dzie-
dzictwo dla przyszłości”, po-
święconych wskazaniu możli-
wości rozwoju turystyki i agro-
turystyki z wykorzystaniem lo-
kalnego, wiejskiego dziedzic-
twa kulturowego. 

Kolejnym krokiem było zre-
alizowanie projektu pod na-

Projekty, które zmieniają wielkopolską wieś
Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW na obszarach wiejskich

Sekretariat Regionalny KSOW wspiera rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. Na zdjęciu
uczestnicy zimowego kuligu, zorganizowanego przez ośrodek jeździecki Jurand w Przygo-
dzicach w powiecie ostrowskim.
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zwą „Agroturystyka – współ-
praca w sieci”, w ramach któ-
rego odbyło się pięć subregio-
nalnych warsztatów poświęco-
nych m.in. tematyce tworzenia
sieciowych produktów tury-
stycznych. Ogłoszono również
konkursy dla gospodarstw agro-
turystycznych korzystających
ze środków unijnych oraz grup
gospodarstw współpracujących
ze sobą, a także dla dzienni-
karzy na najciekawszy materiał
poświęcony agroturystyce. 

Profesjonalnie przygotowana,
ciekawa i ogólnodostępna in-
formacja dotycząca możliwości

korzystania z wypoczynku na
wsi jest bardzo ważna z punktu
widzenia turysty oraz rozwoju tej
dziedziny gospodarki. Wobec
tego wydano „Katalog gospo-
darstw gościnnych – Turystyka
wiejska w Wielkopolsce”, pre-
zentujący 590 gospodarstw. Po-
nadto przygotowano cykl felie-
tonów filmowych poświęconych
agroturystyce, wyemitowany na
antenie telewizji WTK, oraz re-
portaż o laureatach konkursów
agroturystycznych, zaprezento-
wany na antenie TVP Poznań. 

Wielkopolska turystyka wiej-
ska promowana jest również

podczas kolejnych edycji targów
Agrotravel w Kielcach. W 2013 r.
województwo wielkopolskie
zdobyło na tych targach pierw-
sze miejsce w konkursie na naj-
ciekawsze stoisko promocyjne,
natomiast w 2014 r. będzie re-
gionem partnerskim targów
Agrotravel. 

Szkoła liderek

– Szczególne podziękowania
kieruję do wielkopolskich lide-
rek, głównych inicjatorek po-
zytywnych przemian na wsi.
Dzięki aktywnym kobietom wieś

na nowo rozkwita, a społecz-
ności się integrują – mówił
członek zarządu województwa
Tomasz Bugajski podczas kon-
ferencji podsumowującej ko-
lejny rok działania Szkoły Lide-
rek Rozwoju Lokalnego.

Szkoła, prowadzona przez
Sekretariat Regionalny KSOW
od 2010 r., jest projektem, któ-
ry zdobył uznanie Europejskiej
Sieci na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Przedsię-
wzięcie realizowane jest we
współpracy ze wszystkimi wiel-
kopolskimi lokalnymi grupami
działania. W tym czasie jego
uczestniczki podjęły szereg in-
teresujących projektów, które
były efektem ich udziału 
w szkole. W celu udokumento-
wania, zarówno działania Szko-
ły Liderek Rozwoju Lokalnego,
jak i aktywności społecznej
wiejskich kobiet, wydano pu-
blikację pt. „Wielkopolskie Li-
derki”. 

Aktywnie dla dobra 
wspólnego

Od 2009 r. odbywa się ogól-
nopolski konkurs „Przyjazna
wieś”. Sekretariat Regionalny
KSOW jest jego organizatorem
na poziomie województwa. Pro-
jekty nagrodzone w Wielkopol-
sce dwukrotnie zdobyły pierw-
sze miejsca na etapie ogólno-
polskim. Wielkopolska jest tak-
że liderem tego konkursu pod
względem liczby projektów

uczestniczących w etapie re-
gionalnym. W ramach upo-
wszechniania dobrych praktyk
w dziedzinie wykorzystania fun-
duszy Unii Europejskiej wyda-
no publikacje zawierające in-
formacje o projektach zgło-
szonych do kolejnych edycji
konkursu. 

Sekretariat Regionalny
KSOW realizuje także projekty
we współpracy z partnerami
KSOW. Jednym z najaktywniej-
szych partnerów jest Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów, or-
ganizator m.in. konkursów
„Fundusz sołecki najlepsza ini-
cjatywa” oraz „Sołectwo w Sie-
ci”, a także corocznej konfe-
rencji „Wiejska Polska”. 

Dzięki współpracy z KSS na
terenie MTP podczas Targów
Gmina 2013 odbyła się również
konferencja „Wieś Polska 
– Wieś Innowacyjna”, której
tematyka poświęcona była pro-
mocji wykorzystania na obsza-
rach wiejskich innowacyjnych
technologii m.in. energii odna-
wialnej.  

***
Bogata dokumentacja zdję-

ciowa ze wszystkich konfe-
rencji oraz innych wydarzeń, 
a także publikacje wraz z biu-
letynem „Nasza euroPROWin-
cja” dostępne są na portalu in-
ternetowym www.wielkopol-
skie.ksow.pl, prowadzonym
przez Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich.
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Zmienione rozwiązania
prawne w gospodarce od-
padami, przyjęte 1 lipca

2013 r., są konsekwencją pol-
skiej obecności w Unii Euro-
pejskiej od 2004 r. i przyjęcia
przez nasz kraj wszelkich norm
prawnych obowiązujących 
w Unii – również w obszarze
ochrony środowiska. Polska
wynegocjowała sobie okresy
przejściowe, w ramach któ-
rych zostały zapisane terminy
realizacji pewnych obowiąz-
ków, w tym również w zakresie
gospodarki odpadami, i nad-
szedł czas, by je zacząć wy-
pełniać. 

Polska ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie
– bo to ona wprowadziła tyle
zamieszania – jest instrumen-
tem wdrażania norm europej-
skich, które sami chcemy wy-
pełniać. Co ciekawe – nie jest
to nowy dokument, jak często
jest to przedstawiane w me-
diach, a ustawa nowelizowana.
Co oznacza, że generalne za-
sady postępowania z odpada-
mi w gminach zostały ustano-
wione znacznie wcześniej.

Krytyka w gazetach

Proces przygotowywania no-
welizacji i pierwsze tygodnie jej
obowiązywania obfitowały 
w bardzo krytyczne materiały
prasowe, opatrzone takimi
choćby tytułami: „Zabrali po-
jemniki na śmieci. Ludzie są
zbulwersowani”, „Góra śmieci?
Zgodnie z ustawą...”, „Segre-

gujesz? Po co? I tak zapłacisz
więcej”, „Stare graty zawaliły
osiedla”, „Osiedla już przypo-
minają gratowiska. A będzie
gorzej”, „Gminy mają wybór
między dżumą a cholerą”,
„Biorą grubą kasę, a w śmie-
ciach bałagan”, „Neapolu nie
ma, ale są problemy”, 
„W sprawie śmieci‚ reklamacji
nie uznajemy!”. 

Komentowano w nich, że
ustawa jest wadliwa, nierzetel-
nie przygotowana, bądź też
niewłaściwie wprowadzana 
w życie. Najpoważniejszym
przekłamaniem było prezento-
wanie ustawowych zmian 
w gospodarce odpadami jako
całkowitej nowości, tymcza-
sem pierwsza ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminie została uchwalona 
w 1996 r. Nie są więc nowością
standardy postępowania z od-
padami, zasady ich segregacji,
odzysku i unieszkodliwiania.
Obecna nowelizacja wprowa-
dziła zasadniczą korektę pole-
gającą na przejęciu władztwa
nad odpadami przez samorzą-
dy, co oznaczało dość dużą
zmianę systemową. Błędem 
w związku z tym było oczeki-
wanie natychmiastowych
zmian. Wiele samorządów mu-
siało „przestawić wajchę”, a to
wymaga trochę czasu, gdyż
jest to proces.

Całkowicie niepotrzebne było
straszenie ogromnymi kłopo-
tami mieszkańców. Wiele arty-
kułów wręcz sugerowało, że
wprowadzane zmiany spowo-

dują chaos, dzikie wysypiska
śmieci pod oknami i radykalny
skok opłat. Tymczasem, jak
się okazało, „Neapolu nie było”,
opłaty w jednym regionie pod-
wyższono, w innym zostały ob-
niżone. Brak „informacji po-
rządkujących” o zasadach po-
stępowania w warunkach zno-
welizowanej ustawy i brak in-
formacji o istocie systemu go-
spodarki odpadami potęgował
informacyjny chaos. 

Wytłumaczyć zmiany

Nowe systemy, nowe zasady
postępowania z odpadami,
nowe stawki – to nie „widzi-
misię”, ale wymóg dostoso-
wania do europejskich norm 
i wymóg cywilizacyjny. Wo-
bec rosnących ilości odpadów
konieczne są nowe rozwiąza-
nia, które zwiększą poziom od-
zysku, recyklingu i doprowa-
dzą do uruchomienia nowych
form ich unieszkodliwiania,
np. poprzez termiczną utyli-
zację. Nie możemy już bazo-
wać na składowiskach odpa-
dów, których budowa, jako je-
dynych form unieszkodliwia-
nia, to dziś marnotrawienie
pieniędzy i przestrzeni, bo to
droga donikąd.

Przed tymi zmianami nie
uciekniemy, są one potrzebne
i rząd, okazując determinację 
w ich wprowadzaniu, uratował
nas tak naprawdę przed do-
tkliwymi karami. Potrzebne jest
zatem obiektywne informowa-
nie o istocie wprowadzanych

zmian. Zastanówmy się, jakie-
go rodzaju informacje są po-
trzebne? 

Bardzo ważne jest, by wraz 
z informacjami o kosztach po-
noszonych przez mieszkańców
wyjaśniać zawartość elemen-
tów składowych ceny. Cena ta
obejmuje dziś nie tylko odbiór
i transport, ale i zagospodaro-
wanie odpadów. Stawka za od-
pady jest kształtowana w za-
leżności od przyjętych rozwią-
zań. Niezwykle istotne jest pre-
zentowanie zasad wypełnia-
nia „deklaracji śmieciowej”.
Wiele samorządów lub związ-
ków międzygminnych przyj-
muje niekiedy różne wzorce 
i dla kogoś, kto mieszka w in-
nej gminie, niż pracuje, do-
kładna informacja ma nieba-
gatelne znaczenie. Ważne są
informacje o sposobach i ter-
minach płatności – każdy 
z systemów przyjmuje odmien-
ne zasady, dostosowane do
uwarunkowań lokalnych, więc
taki przewodnik może być do-
skonałym ułatwieniem dla
mieszkańców. 

Przy prezentowaniu zmian
prawnych i opisywaniu działania
poszczególnych systemów go-
spodarki odpadami niesłycha-
nie ważne jest szerokie oma-
wianie zasad segregacji odpa-
dów w danej gminie: chodzi 
o pokazanie ustalonych stan-
dardów w systemie, zasad po-
stępowania z poszczególnymi
rodzajami odpadów czy poka-
zanie, co oznaczają kolory po-
jemników. Istotne i pomocne

jest prezentowanie „dobrych
praktyk” domowej gospodarki
odpadami. Częstokroć bowiem
słychać, że „na segregację to
mogą pozwolić sobie ci, którzy
mieszkają w domach jednoro-
dzinnych, bo w blokach się nie
da”. Da się, trzeba tylko poka-
zać, jak sobie radzić. Każdy 
z nas wychodzi codziennie
choćby do sklepu, szkoły, pra-
cy, kościoła, załatwić jakąś
ważną sprawę. Przy okazji każ-
dego takiego wyjścia zabieramy
odpady, nie ma więc problemu,
by były od razu posegregowa-
ne – szkło wrzucamy do po-
jemnika białego i zielonego
(szkło kolorowe), plastik do
żółtego, papier do niebieskie-
go. Nie ma problemu „zalega-
nia” odpadów w mieszkaniach.
Oczywiście każdy z systemów
wprowadził dodatkowo inne
obowiązki i zasady, należy więc
pokazać je w poradnikach lub
informatorach.

Korzyści z segregacji

Prezentacja cyklu „życia odpa-
dów” uzmysławia nam sens
wprowadzania systemowych
rozwiązań w gospodarce odpa-
dami. Jeśli pokażemy, że z roz-
bitej stłuczki szklanej powsta-
ją nowe słoiki i butelki, że 
z przerobionego plastiku pro-
dukuje się np. polary (znako-
mite na zimne dni), że odda-
waną makulaturę przeznacza
się na produkcję zeszytów, ga-
zet i książek, to znacznie łatwiej
jest przekonać ludzi do pro-

ekologicznych zachowań. Uzmy-
sławiając głęboki sens takich
działań, wpływamy na to, że
staje się on zrozumiały i wręcz
zachęca do udziału w nich.
Dodatkowo pamiętajmy, że od-
zyskiwane surowce wtórne ze
strumienia odpadów, które są
przekazywane do instalacji
przetwarzania, obniżają kosz-
ty obsługi systemu gospodar-
ki odpadami i powodują
oszczędności w budżetach do-
mowych.

Kilka wybranych artykułów
wskazuje, że owe prasowe po-
radniki cieszą się zaintereso-
waniem czytelników: „Poma-
gamy wypełnić deklarację śmie-
ciową”, „Głos Wielkopolski”,
16.05.2013, „Nadeszła śmie-
ciowa rewolucja – na co musimy
się przygotować”, „Głos Wielko-
polski”, 29-30.06.2013, „Ta-
kie będą nowe przepisy śmie-
ciowe”, „Fakt”, 28.05.2013.

Zmiany w gospodarce odpa-
dami wprowadzane obecnie 
w Polsce, oprócz dostosowania
polskiego prawodawstwa do
norm Unii Europejskiej, po-
zwalają uniknąć wysokich kar,
umożliwiają wdrożenie nowo-
czesnych rozwiązań organiza-
cyjnych i technologicznych 
w tym obszarze, a w konse-
kwencji pokazują, że świadome
uczestnictwo w tym procesie
przyczyni się do dalszego pra-
widłowego rozwoju naszego re-
gionu. To wymóg współczesnej
cywilizacji i wyraz naszej dba-
łości o środowisko. 

KKrrzzyysszzttooff  MMąącczzkkoowwsskkii

Jak zachęcić do segregacji śmieci?
Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami napotykają trudności. Wynika to m.in. z niezrozumienia
istoty wprowadzanych zmian, a także z niewłaściwie przedstawianych informacji.

Wychodząc z domu, zabieramy odpady, nie ma więc problemu, by je odpowiednio wcześniej
segregować i wrzucać: szkło do pojemnika białego i zielonego (szkło kolorowe), plastik
do żółtego, a papier do niebieskiego.
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Młodzież, która pozna istotę wprowadzanych zmian w gospodarce odpadami, będzie 
bardziej świadoma i przekonana do zachowań proekologicznych. Na zdjęciu Poznańskie Dni
Recyklingu w hucie szkła w Antoninku.
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monitorujemy radnych

>> Waldemar Witkowski:

Wiciu filozof

>> Zdanie „radny to brzmi dumnie”… wyraża się choćby 
w tym, że jest nas w Wielkopolsce 39, a więc mniej niż par-
lamentarzystów, zatem trudniej zostać radnym niż posłem;
wpływ radnych na życie mieszkańców jest większy niż posłów.

>> Fakt, że Wielkopolanie nie znają radnych sejmiku…
Myślę, że znają, przynajmniej tych, którzy są wśród Wiel-
kopolan. Proponuję, żeby „Monitor” zbadał rozpozna-
walność poszczególnych radnych.

>> Podczas sesji sejmiku najczęściej siedzę obok… Z le-
wej mam Marka Niedbałę, z tyłu Stefana Mikołajczaka,
a z prawej przejście; za przejściem siedzi kierownictwo
Urzędu Marszałkowskiego i dlatego… uważam, że to bar-
dzo dobre miejsce.

>> Podczas sesji najbardziej lubię słuchać… kompe-
tentnych osób. W ten sposób pogłębiam moją wiedzę.

>> Nie wyobrażam sobie samorządu województwa bez…
szpitala dziecięcego, w którym każde wielkopolskie dziec-
ko mogłoby znaleźć dobrą opiekę.

>> Gdybym był marszałkiem… przyspieszyłbym budowę
szpitala dziecięcego.

>> Ostatni raz jechałem regionalną koleją… kilka miesięcy
temu, z córką, do Gniezna i Zbąszynka.

>> W szkole wołali na mnie… Wiciu albo filozof.
>> Jako dziecko marzyłem o… lataniu.
>> W przeszłości myślałem, że zostanę… księdzem.
>> Ostatnio najbardziej rozbawiła mnie... dyskusja o sek-

sie w Sejmie.
>> Do szewskiej pasji doprowadza mnie… Trudno mnie 

wyprowadzić z równowagi, ale złośliwa głupota mnie irytuje.
>> Dla poprawy nastroju… wyłączam telefon i spędzam czas

z dziećmi.

>> Waldemar Witkowski
>> ur. 29 października 1953 r., Poznań
>> kierownik spółdzielni
>> wybrany z listy SLD w okręgu nr 1
>> 12.229 głosów
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Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 14 marca.

O płci dużo się ostatnio u nas
dyskutuje, postanowiliśmy
więc i my ruszyć temat (choć
nie w tym kontekście, co
wszyscy…). Sprowokowały
nas do tego trzy fakty: to, że
ukazujemy się tym razem 
w walentynki; to, że wkrótce
będzie Dzień Kobiet; to, że
niedawno u nas pani zastą-
piła pana w jednym z sejmi-
kowych foteli.

No i właśnie stopniowi sfe-
minizowania wielkopolskie-
go sejmiku – na tle innych ta-
kich, za przeproszeniem, or-

ganów w Polsce – postanowi-
liśmy się przyjrzeć. Na trzy-
dzieści dziewięć miejsc w na-
szym „regionalnym parla-
mencie” siedem zajmują pa-
nie (a do niedawna było ich
tylko sześć). To, nie oszukuj-
my się, wynik raczej mizerny.

W liczbach bezwzględnych
jesteśmy gdzieś w środku
stawki, na miejscach 7.-11.
(najwięcej pań w sejmiku,
dwadzieścia, ma Mazowsze;
najmniej, po cztery, woje-
wództwa podkarpackie i pod-
laskie). Przypomnijmy jed-

nak, że sejmik sejmikowi nie-
równy (najmniejszy ma 30
radnych, największy – 51). Je-
żeli zatem policzymy procen-
towy udział pań, to Wielko-
polska (ex aequo z Małopol-
ską po 17,94 proc.) plasuje się
na miejscach 11.-12. i zdecy-
dowanie bliżej nam do końca
(12,12 proc.) niż do czołówki
tego peletonu.

Bliski ideału okazuje się
sejmik łódzki. W mieście
włókniarek jest niemal me-
tafizycznie, jak u wieszcza
(choć on akurat bardziej 

o dziadach pisał…), bowiem
odsetek pań w sejmikowych
ławach wynosi 44,44!

PS Chcielibyśmy się wytłu-
maczyć, że to żadna dyskry-
minacja czy, uchowaj Bóg,
seksizm, iż daliśmy jako ilu-
strację zdjęcia pań. Po prostu
łatwiej pomieścić siedem fotek
niż trzydzieści dwie, prawda?
Większy tłok byłby, gdyby-
śmy na ten pomysł wpadli 
w poprzedniej kadencji sejmi-
ku – na jej zakończenie było
dziesięć pań radnych, a na po-
czątku – nawet jedenaście.

wyśledzone
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Powiadają, że darowanemu
koniowi w zęby się nie za-
gląda, ale jak ktoś daruje
kalendarz, to chyba po to, by-
śmy do niego zajrzeli? Do-
staliśmy taki na ścianę, ze
zwierzątkami, wydany przez
„Gazetę Wyborczą”. I czujemy
się nieco zdezorientowani, bo

napisano nam, że w tym roku
w  p i ą t e k  7 lutego ob-
chodzimy Tłusty Czwartek. 

Nie chcielibyśmy przegapić
święconki, więc jeśli ktoś się
orientuje, na który dzień ty-
godnia zaplanowano tym ra-
zem Wielką Sobotę, prosimy
o sygnał…

Kto by pomyślał, że odbywszy
staż u nas, można wyjść na
ludzi? Zaskoczeni (choć nie po
raz pierwszy właściwie) tą
konstatacją, donosimy, że
Oskar Jernas, który w naszej
redakcji stażował przez kilka
miesięcy, napisał książkę „Ar-
kady Fiedler. Człowiek bez
paszportu”. Niewielka, acz
interesująca ta pozycja to
przede wszystkim zapis roz-
mowy autora z synami pisa-
rza – Arkadym Radosławem
i Markiem. Przynosi ona wie-
le ciekawych informacji na te-
mat tego, jak żył pisarz i jego
rodzina w Londynie, a przede
wszystkim – po powrocie 
w 1948 roku do Polski i osie-
dleniu się w podpoznańskim
Puszczykowie.

wydane

Wielkopolski desant na Warszawę. Plac Piłsudskiego, 28 grudnia 2013 r.
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