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To na razie szkielet Co najważniejsze
Budzenie wielkopolskiej kultury zaczęło się
w 2012 r., kiedy ruszył zainicjowany przez sa-
morząd województwa projekt „Wielkopolska:
Rewolucje”. Sztuka i twórcze prowokacje na
prowincji okazały się „strzałem w dziesiątkę”,
dlatego w 2013 i 2014 r. rozszerzono formułę,
wpisując „Rewolucje” w kampanię o nazwie
„Budzik kulturalny”, która zachęcałaby do
uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych
Wielkopolan i turystów. Stąd wystawy, kon-
certy, spektakle (na zdjęciu „Kosmologia roz-
drażewska”), szkolenia, wyjazdy zagraniczne
i nowy portal internetowy. >> strona 11 FO
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Podczas styczniowej sesji sejmik, odrzucając
wszystkie zgłoszone poprawki, przyjął budżet
województwa na 2015 rok i wieloletnią pro-
gnozę finansową. Zapisane dochody to 918
mln zł, a wydatki mają być o 70 mln zł wyż-
sze (deficyt pokryją obligacje). To kwoty niż-
sze niż w poprzednich latach, bo na razie nie
wpisano żadnych zadań współfinansowanych
z pieniędzy UE na lata 2014-2020. Stąd
można było usłyszeć takie opinie: – To budżet
budowany etapami. Teraz powstał szkielet,
który stanowi dobry punkt startu w nową per-
spektywę unijną. >> strona 4

Dobre wykorzystanie pieniędzy unijnych
z WRPO oraz zadbanie, by zostały zrealizo-
wane zapisy kontraktu terytorialnego – to naj-
większe wyzwania rozpoczętej kadencji sa-
morządu województwa. Co jeszcze znajdzie się
wśród priorytetów na najbliższe lata? O tym
mówi w rozmowie z „Monitorem” marszałek
Marek Woźniak. Zdradza też, dlaczego nie
przyjął propozycji ubiegania się o stanowisko
przewodniczącego unijnego Komitetu Regio-
nów: – Działalność publiczna polega na tym,
by dokonywać wyboru. Wybieram to, co dla
mnie najważniejsze. >> strona 7

Sieć już jest
Prawie 4600 kilometrów
światłowodu stworzyło w wo-
jewództwie szkielet, który
zapewni Wielkopolanom do-
stęp do szerokopasmowego
internetu. >> strona 2

Sukces naszych
lekarzy
Po raz pierwszy w Poznaniu
dokonano przeszczepu płu-
ca. W ten sposób Wielko-
polskie Centrum Pulmono-
logii i Torakochirurgii stało
się trzecim w kraju – po Za-
brzu i Szczecinie – ośrod-
kiem wykonującym takie
operacje. >> strona 3

Po „Hiszpance”
będzie serial?
Do kin weszła „Hiszpanka”
– współfinansowany przez
samorząd województwa film,
który miał zachęcić szeroką
publiczność do zaintereso-
wania się Powstaniem Wiel-
kopolskim. Czy na 100. rocz-
nicę wybuchu tej insurekcji
powstanie telewizyjny se-
rial? >> strona 3

Piła bez
skrzydeł
Nowe władze powiatu pil-
skiego podjęły decyzję o zwro-
cie Skarbowi Państwa tere-
nów tamtejszego lotniska. Czy
to oznacza koniec artykuło-
wanych od lat marzeń o lata-
niu z Piły? >> strona 6

Inna strona
samorządu
Kogo przypominają radni
Grobelny i Kruszyński? Dla-
czego dwie panie nachodzą in-
cognito biblioteki i żłobki?
Kto dostał powołanie do woj-
ska? Co robił na Woli jej pre-
zes? >> strona 16

Budzik dla kultury

Wbudżecie unijnym na
lata 2014-2020 Bruk-
sela wprowadza nowe

wymagania, dotyczące m.in.
wsparcia dla firm. Pieniądze
nie będą już wydawane
w myśl zasady „każdemu po
trochę”, tylko zgodnie z regio-
nalnymi strategiami inteli-
gentnych specjalizacji. One
określą, w czym regiony są
„mocne” i jak wpływać na wy-
brane branże gospodarki, by
osiągnąć konkretne rezultaty.

Istotnym elementem tej
układanki jest lepsze powią-
zanie nauki z biznesem, by
tworzone w uczelnianych la-
boratoriach projekty nie tra-
fiały w próżnię, lecz miały
szansę zaistnieć w produkcji.

Na jakie specjalizacje po-
stawić w Wielkopolsce? Unij-
ny podręcznik wskazuje, by
były to wybijające się branże,
np. przemysł lotniczy na Pod-
karpaciu czy sektor energe-
tyczny na Śląsku. A u nas?

– Posiadamy silny przemysł
przetwórczy i maszynowy,
mamy przemysł drzewny i me-
blarski, rozwija się mocno mo-
toryzacja. Wielkopolska to też
liczne uczelnie i instytucje ba-
dawcze – mówi Hanna Mie-
szała z Wielkopolskiego Ob-
serwatorium Innowacji.

Poszukując perspektywicz-
nych branż, urzędnicy badali
lokalną gospodarkę i naukę.
Ankiety z pytaniami (np. o dy-
namikę eksportu, kluczowe
technologie) trafiły do 3,5 tys.
firm z regionu. Następnie
przepytano pracowników
uczelni i instytucji nauko-
wych. Ile i gdzie publikują? Ja-
kie zgłosili patenty? Czy
i gdzie udało się je wdrożyć?

Badania i analizy pokazały,
że największy potencjał mają

u nas biosurowce i żywność,
informatyka oraz procesy
przemysłowe i transport. Te
dziedziny (i dodatkowy ob-
szar związany ze zdrowiem
i medycyną) jeszcze raz wzię-
to pod lupę.

Ostatecznie wyłoniono sześć
obszarów inteligentnej specja-
lizacji regionu. To: biosurowce

i żywność dla świadomych kon-
sumentów, wnętrza przyszłości,
przemysł jutra, wyspecjalizo-
wane procesy logistyczne, roz-
wój oparty na ICT (teleinfor-
matyce) oraz nowoczesne tech-
nologie medyczne.

– Poczekajmy kilka lat,
a zobaczymy, jakie będą efek-
ty tych poszukiwań i analiz.

Do zadań samorządu należy
przygotowanie takiej strategii,
ale firmy nie zawsze chcą ją
realizować – urzędowy opty-
mizm studzi nieco radny An-
drzej Pospieszyński (PO).

– Innowacje stanowią klucz
do rozwoju. Problemem pozo-
staje tylko uświadomienie so-
bie tego faktu. Strategia in-

nowacji to realne narzędzie
wsparcia powiązań pomiędzy
sferą badań i rozwoju a biz-
nesem. Realne, ponieważ sto-
ją za nim konkretne pieniądze
– zapewnia członek zarządu
województwa Leszek Wojta-
siak.

Czy biznes skorzysta z tej
oferty? >> strony 8-9

Tym chcemy podbić świat
Unia Europejska wymaga od nas specjalizacji w gospodarce. Na co postawiliśmy?

Zdrowa żywność, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, logistyka, teleinformatyka i nowoczesna medycyna – to uproszczone
nazwy sześciu obszarów inteligentnej specjalizacji Wielkopolski.

FO
T.

A.
B

O
IŃ

S
KI

,P
.R

AT
AJ

C
ZA

K,
S

.S
EI

D
LE

R
,J

.T
AT

AR
KI

EW
IC

Z,
TA

LE
X,

G
EN

M
ED



Monitor Wielkopolski | luty 2015
www.monitorwielkopolski.pl

aktualności
2

Artur Boiñski

na wstêpie

Warto
przebrnąć

Obszary inteligentnej specjalizacji, regionalne strategie
innowacji, procesy przedsiębiorczego odkrywania – przyznać
trzeba, że nie jest to język strawny dla przeciętnego odbiorcy.
A jednak warto przebrnąć przez te wszystkie dziwaczne
sformułowania, często będące niezbyt szczęśliwymi kalkami
unijnej nomenklatury. Dlaczego?
Innowacje to nie unijny wymysł, lecz coś, na co trzeba
zwracać uwagę, jeżeli na poważnie myśli się o perspektywach
rozwoju prowadzonego biznesu czy szansie na praktyczne
zastosowanie podejmowanych badań naukowych. A wskazane
„inteligentne specjalizacje” to nic innego, jak dziedziny,
w których region jest mocny i w których może konkurować
na światowym rynku. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że
właśnie te obszary mogą liczyć w pierwszej kolejności na
unijne pieniądze w kolejnych latach. Dlatego warto zagłębić
się w tę materię, co staramy się ułatwić w naszym „temacie
Monitora”. �

Od 6 lutego pasażerowie
mogą korzystać, choć tyl-
ko w weekendy, z przy-
wróconych pociągów do
Słubic i Frankfurtu nad
Odrą.

Tani pociąg z Poznania do
niemieckiej granicy jeździł
regularnie od sierpnia do
grudnia 2014 roku. Korzystali
z niego zwłaszcza uczniowie
i studenci, bo był tańszy niż
ekspresy, które do tego nie za-
trzymują się na tylu stacjach.
Współfinansujące to trans-
graniczne połączenie Mini-
sterstwo Infrastruktury i Roz-
woju obcięło jednak dotację
i w 2015 roku kursy zawie-
szono.

Połączenie udało się przy-
wrócić 6 lutego, gdy do Frank-

furtu pojechał pierwszy po
miesięcznej przerwie pociąg
REGIOekspres Przewozów
Regionalnych, współpracują-
cych na tej trasie z niemiec-
kim przewoźnikiem DB Re-
gio.

Kolejarze wznowili na ra-
zie, bez rządowej dopłaty, tyl-
ko połączenia weekendowe,
bo te cieszyły się największym
zainteresowaniem pasażerów.
Zapowiadają, że jeśli znajdą
się dodatkowe pieniądze, po-
ciągi pojadą również w tygo-
dniu.

Od 6 lutego uruchomiono
dwa kursy pociągów dziennie
z Poznania (rano i po połu-
dniu), a także dwa połączenia
z Frankfurtu (w południe
i wieczorne). RAK

Powrót do Frankfurtu

7 stycznia odbyła się uroczystość oddania hołdu po-
wstańcom wielkopolskim, którzy odbili poznańskie lotnisko
z niemieckich rąk na początku 1919 roku. Obchody trady-
cyjnie zorganizowano przy pomniku Zdobywców Lotniska Ła-
wica w Poznaniu. W uroczystości wziął udział m.in. marszałek
Marek Woźniak. Już wcześniej – o czym pisaliśmy – wątek
zdobycia lotniska był często przypominany podczas orga-
nizowanych przez samorząd województwa obchodów 96.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. ABO
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Przypomnieli zdobycie lotniska

29 stycznia w Brukseli obradował za-
rząd Europejskiej Platformy Regionów
Podmiejskich PURPLE. To sieć sku-
piająca 15 regionów (w tym Wielko-
polskę), w których występują obszary
ze zjawiskami charakterystycznymi
dla rozwoju skupisk wokół dużych
miast. Podczas spotkania wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak (na zdjęciu
z dyrektor wielkopolskiego biura
w Brukseli Moniką Kapturską), który
jest wiceprzewodniczącym PURPLE, za-
prosił członków zarządu sieci na kolej-
ne posiedzenie do Poznania. Odbędzie
się ono podczas konferencji z okazji 60
lat działalności Wielkopolskiego Biura
Planowania Przestrzennego. ABO FO

T.
B

IW
W

PURPLE w Brukseli, a potem w Poznaniu

Samorządowcy apelują
o wpisanie „jedenastki”
do rządowego planu bu-
dowy dróg.

Licząca niemal 600 km dro-
ga krajowa nr 11 to główna ar-
teria łącząca aglomerację ka-
towicką m.in. z Poznaniem
i Kołobrzegiem. Każdy, kto po-
dróżował tędy nad Bałtyk
wie, że wymaga ona pilnych
inwestycji. Na szerszym od-
cinku z Poznania do Piły bra-
kuje obwodnic Obornik, Cho-
dzieży, Ujścia. Za Piłą droga się
zwęża, brakuje poboczy i ko-
lejnych obwodnic miast, np.
Szczecinka. Podobnie wyglą-
da sytuacja na południe od Po-
znania, gdzie do standardów
drogi ekspresowej dopasowa-

no tylko odcinek do Kórnika.
Samorządowcy i parla-

mentarzyści od lat apelują do
rządu o uznanie „jedenastki”
za priorytetową inwestycję, co
zagwarantowałoby pieniądze
na jej rozbudowę. W 2014 r.
lobbing rozpoczęli też zwykli
mieszkańcy, którzy zbierali
podpisy pod petycją do resor-
tu infrastruktury. Odpowiedź
Warszawy na te stanowiska
i apele była dotąd jedna: nie
ma pieniędzy, bo droga nie
znajduje się w sieci TEN-T, tj.
głównych europejskich kory-
tarzy transportowych.

Nadzieję na zmiany przy-
niósł wynegocjowany jesie-
nią z rządem kontrakt tery-
torialny, w którym na liście

przedsięwzięć podstawowych
znalazły się obwodnice Ostro-
wa Wlkp., Jarocina oraz Kęp-
na i Ujścia, a także odcinek
drogi z Kórnika do Ostrowa.
Te ostatnie trzy inwestycje
uzależnione są jednak od wpi-
sania ich do rządowego Pro-
gramu Budowy Dróg Krajo-
wych do 2023 r.

Stąd apel wielkopolskiego
sejmiku (o którym piszemy
na str. 5) i przyjęta 3 lutego
w Poznaniu podobna uchwa-
ła Stowarzyszenia Gmin, Po-
wiatów i Województw „Droga
S11”. Nowym prezesem sku-
piającego 55 samorządów
stowarzyszenia został wice-
marszałek Wojciech Janko-
wiak. RAK

Chcemy budowy drogi S11

Wielkopolska Sieć Sze-
rokopasmowa to pro-
jekt zainicjowany

przez samorząd wojewódz-
twa, współfinansowany z pie-
niędzy UE (284 z 410 milio-
nów złotych), a realizowany
w partnerstwie publiczno-
-prywatnym. Jego cel to stwo-
rzenie w regionie sieci szkie-
letowej dla rozwoju szybkie-
go internetu. 9 lutego,
z udziałem ministra admini-
stracji i cyfryzacji Andrzeja
Halickiego, świętowano za-
kończenie budowy sieci.

– WSS to element ogólno-
krajowego projektu cyfryzacji.
Nie ulega jednak wątpliwości,
że dziś jesteśmy wśród lide-
rów – chwalił w Poznaniu
minister Halicki. I nie ma
w tym przesady, jeżeli wziąć
pod uwagę fakt, że spośród 20
tys. km zbudowanej dotąd
w ramach tych działań
w Polsce sieci światłowodowej
aż 4600 km to odcinki WSS.
Wielkopolska sieć obejmuje
zasięgiem 5,5 tys. miejsco-

wości i 3,2 mln mieszkańców.
Żeby ją zbudować, trzeba było
podpisać kilkanaście tysięcy
umów z właścicielami około
24 tys. działek, przez które
przechodzi światłowód.

– Zgodnie z harmonogra-
mem, 31 grudnia 2014 r. bu-
dowa została zakończona
– ogłosiła prezes WSS Anna
Streżyńska. – Mamy 576 wę-

złów dystrybucyjnych, średnio
po 2,5 w każdej wielkopolskiej
gminie.

To do tych węzłów będą się
podłączać lokalni operatorzy,
którzy zaoferują usługi in-
dywidualnym odbiorcom.

– Sumując możliwości, ja-
kie daje WSS oraz przesył za
pomocą WiMAX, już w przy-
szłym roku 98-99 procent po-

wierzchni Wielkopolski bę-
dzie w zasięgu szybkiego in-
ternetu – zapowiedział czło-
nek zarządu województwa
Leszek Wojtasiak. – To jest
baza do kolejnych cyfrowych
inwestycji, jak choćby połą-
czenia siecią i wprowadze-
nia elektronicznej dokumen-
tacji medycznej w podległych
nam szpitalach. ABO

Sieć już zbudowana
Prawie 4600 kilometrów światłowodu tworzy szkielet, który
zapewni Wielkopolanom dostęp do szerokopasmowego internetu.

Od prawej: prezes WSS Anna Streżyńska, członek zarządu województwa Leszek Wojtasiak,
minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, wiceminister Bogdan Dombrowski,
prezes INEA Janusz Kosiński.
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Kilka jednostek związa-
nych z samorządem woje-
wództwa ma od niedawna
nowych dyrektorów lub
prezesów.

W porównaniu z informa-
torem, który zamieściliśmy
w poprzednim numerze „Mo-
nitora”, w samym Urzędzie
Marszałkowskim nastąpiła
jedna zmiana. Dyrektorem
Departamentu Wdrażania
Programu Regionalnego (pod-
legającego członkowi zarządu
województwa Leszkowi Woj-
tasiakowi), w miejsce Rado-
sława Krawczykowskiego, zo-
stał Hubert Zobel.

W ostatnich tygodniach
zmieniło się również kilku
szefów w spółkach i instytu-
cjach podległych samorządo-
wi województwa.

Prezesem Wielkopolskiej
Agencji Zarządzania Ener-
gią za Jadwigę Twardowską
jest teraz Alicja Nowak.
W Centrum Wyszkolenia Jeź-
dzieckiego Hipodrom Wola
Bartosza Wielińskiego za-
stąpił Hieronim Cichy. Wiel-
kopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich kieruje obecnie
Paweł Katarzyński, wcze-
śniej zastępca dotychczaso-
wego dyrektora tej instytucji
Marka Kmiecika. Pełniącym
obowiązki dyrektora Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Poznaniu jest
Paweł Guzik (objął stery
po Aleksandrze Kowalewi-
czu). ABO

Zmienili się
szefowie
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Od 17 do 25 stycznia Wiel-
kopolska Organizacja Tu-
rystyczna prezentowała
walory naszego regionu
podczas Targów BOOT
w Düsseldorfie.

W Niemczech spotykają się
producenci sprzętu wodnego,
przedstawiciele regionów
z najciekawszą ofertą tury-
styki wodnej i dziennikarze.
Co roku w imprezie bierze
udział ponad 1650 wystaw-
ców z 50 krajów, a liczba go-
ści sięga 50 tys. osób.

Niemcy są dla polskiej tu-
rystyki najważniejszym ryn-
kiem zagranicznym. WOT po-

kazywał tam sztandarowy
produkt turystyki wodnej
– Wielką Pętlę Wielkopolski,
którego promocję wspierają
m.in. pieniądze z UE.

Do udziału w 30-metro-
wym stoisku WOT zgłosiły
się miasto Wolsztyn, powiat
gnieźnieński, Hotel Poznań-
ski i Wielkopolskie Towa-
rzystwo Agroturystyki i Tu-
rystyki Wiejskiej. Odwie-
dzający nasze stoisko otrzy-
mali pakiet wydawnictw na
temat „Pętli”, największych
atrakcji regionu i turystyki
aktywnej – wodnej, rowero-
wej, konnej. RAK

Z „Pętlą” w Düsseldorfie

8 lutego w Teatrze Nowym
w Poznaniu fundację
„Barka” wyróżniono Eu-
ropejską Nagrodą Oby-
watelską.

Parlament Europejski na-
grodził fundację za pomoc
osobom, które najbardziej
ucierpiały w procesie trans-
formacji ustrojowej w Polsce
i za popularyzację ekonomii
społecznej. „Barka” to orga-
nizacja, która stwarza wa-
runki do rozwoju tysiącom lu-
dzi zmarginalizowanych spo-
łecznie na całym świecie.

Edukuje i przywraca do ak-
tywności zawodowej np. pod-
opiecznych w 14 dzielnicach
Londynu.

W poznańskiej uroczystości
wzięli udział samorządowcy,
przedstawiciele organizacji
pozarządowych, a także przy-
jaciele i partnerzy fundacji.
Organizatorem gali, połą-
czonej z wystawieniem sztu-
ki „Obwód Głowy”, było biu-
ro europosłanki Agnieszki
Kozłowskiej-Rajewicz, która
nominowała „Barkę” do na-
grody. RAK

„Barka” z nagrodą

Generalny remont drogi
startowej poznańskiego
lotniska poprawi jego
standard, ale najpierw
spowoduje kłopoty dla pa-
sażerów, zwłaszcza na
przełomie września i paź-
dziernika.

Na decyzję o podjęciu mo-
dernizacji (wpisanej w wielo-
letnie plany inwestycyjne lot-
niska) właśnie teraz wpływ
miało kilka czynników.

Pierwszy to międzynarodo-
we i krajowe przepisy, z któ-
rych wynika konieczność do-
stosowania pasa startowego
do odpowiednich parametrów
do 2018 roku (dotyczy to więk-
szości lotnisk w Polsce).

Drugi to obecny stan pasa;
jego degradacja mogłaby spo-
wodować w kolejnych latach
brak możliwości lądowania
najpopularniejszych boein-
gów i airbusów.

Trzeci wreszcie to możli-
wość sfinansowania teraz tej
inwestycji z udziałem fundu-
szy unijnych – remont (we-
dług złożonych przez wyko-
nawców ofert) będzie koszto-
wał ponad 50 mln zł netto,
a około 75 proc. pieniędzy
ma pochodzić z Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.

Co zostanie zrobione? Ze-
rwana zostanie obecna na-
wierzchnia drogi startowej
i położona nowa wraz z jej po-
grubieniem o kilkadziesiąt
centymetrów. Wymieniony
i rozbudowany będzie sys-
tem oświetlenia (docelowo po-
zwoli to na podniesienie ka-
tegorii ILS, co umożliwi lą-
dowania i starty w gorszych
warunkach pogodowych). Wy-
mieniony zostanie system od-
wodnienia oraz zamontowany
system ostrzegania o oblo-
dzeniu.

Tak szeroki zakres prac
wiąże się z utrudnieniami
w funkcjonowaniu lotniska.
Prace będą prowadzone od
kwietnia do października.
W większości nie zakłócą ru-
chu samolotów, poza trzyty-
godniowym okresem od 21
września do 11 października.
Wówczas zrywana i kładziona
będzie nawierzchnia środko-
wej części pasa i w tym cza-
sie Ławica będzie całkowicie
zamknięta dla ruchu lotni-
czego.

Od decyzji poszczególnych
linii zależy, czy w tym okresie
całkowicie zawieszą „po-
znańskie” rejsy, czy też prze-
niosą je na któreś z najbliż-
szych lotnisk. ABO

Jesienią nie polecimy z Ławicy

Modernizacja pasa startowego potrwa kilka miesięcy.
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Czy na setną rocznicę wy-
buchu Powstania Wielko-
polskiego zostanie wy-
produkowany serial tele-
wizyjny opowiadający hi-
storię wydarzeń z lat 1918-
-1919?

Od 23 stycznia w kinach
można oglądać „Hiszpankę”.
Rozpoczęcie dystrybucji po-
przedziły specjalne seanse
dla Wielkopolan w Poznaniu,
a także pokaz prasowy i ofi-
cjalna premiera w Warszawie.

Film powstał z inicjatywy
marszałka Marka Woźniaka,
któremu zależało na stworze-
niu atrakcyjnego obrazu, ma-
jącego zachęcić do zgłębiania
historii Powstania Wielkopol-
skiego szeroką publiczność,
niewiele wiedzącą o naszej
przeszłości. Przedsięwzięcie
było możliwe dzięki decyzji
sejmiku województwa o prze-
kazaniu na ten cel z budżetu
regionu 6 milionów złotych.

Dzieło wyreżyserowane
przez Łukasza Barczyka wy-
wołało sporą dyskusję – od
bardzo krytycznych recenzji po
opinie mówiące o nowym, nie-
banalnym podejściu do na-
szej historii, podanym w nie-
zwykle atrakcyjnej formie.
Które oceny są bliższe prawdy
– warto przekonać się w kinie.

O ile „Hiszpanka” z zało-
żenia nie miała być rekon-
strukcją wydarzeń Powstania

Wielkopolskiego, to takie za-
danie może spełnić parado-
kumentalny serial telewizyj-
ny, odtwarzający najważniej-
sze powstańcze wątki. Mógł-
by powstać na setną rocznicę
wybuchu wielkopolskiej in-
surekcji, która przypada pod
koniec 2018 roku.

– Wstępnie rozmawiałem
o tym pomyśle z dyrektor
TVP w Poznaniu Leną Bre-
tes, bo uważam, że w taki
projekt powinna się zaanga-
żować telewizja publiczna
w ramach swojej misji
– mówi Marek Woźniak. – To
propozycja skierowana do
tych, którzy już interesują się
historią. Co do formuły, my-
ślę, że mogłoby to być coś
w stylu programów robio-
nych przez Bogusława Woło-
szańskiego. ABO

Po „Hiszpance”
czas na serial?

W „Hiszpance” historyczne
wydarzenia związane z po-
wstaniem nie stanowią głów-
nego wątku fabuły.
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2014 r. to historyczna
data dla wielkopolskiej

medycyny. Wówczas w podle-
głym samorządowi woje-
wództwa Wielkopolskim Cen-
trum Pulmonologii i Torako-
chirurgii w Poznaniu zespół
pod kierunkiem prof. Wojcie-
cha Dyszkiewicza dokonał
pierwszego w naszym regio-
nie przeszczepu płuca. Zope-
rowany pacjent to 45-latek
spod Jarocina, chorujący na
rozedmę płuc.

O sukcesie transplantacji
lekarze, dyrekcja WCPiT
oraz marszałek Marek Woź-
niak poinformowali podczas
konferencji prasowej zorga-
nizowanej w szpitalu 8 stycz-
nia.

– Nasza placówka to trzecie
miejsce w kraju, gdzie prze-
szczepiono płuco. Zajęło nam
to trzy lata przygotowań
– mówił dyrektor WCPiT
prof. Aleksander Barinow-
-Wojewódzki. – To wielki suk-
ces kolegów chirurgów, naszej
placówki i samorządu woje-
wództwa, który wsparł nie-
zbędne inwestycje.

Marszałek Marek Woźniak
pogratulował załodze WCPiT,

że poznański szpital dołą-
czył do ośrodków w Zabrzu
i Szczecinie, gdzie wykony-
wane są takie transplantacje.
Marszałek przypomniał in-
westycje samorządu woje-
wództwa w infrastrukturę
służby zdrowia. W samym
WCPiT od 2007 roku zain-
westowano kilkadziesiąt mi-
lionów złotych. Między inny-
mi dzięki temu można było
przygotować placówkę do uzy-
skania ministerialnej akre-
dytacji na przeszczepy płuc.

– Gdy ktoś pyta mnie, co
zmieniło się w naszej służbie
zdrowia w ostatnich latach,
proponuję mu, by przyjechał
obejrzeć poznański szpital
przy ulicy Szamarzewskiego
– stwierdził Marek Woźniak.

Poznański pacjent miał
sporo szczęścia, bo na prze-
szczep czekał zaledwie dwa
tygodnie. Także rehabilita-
cja po operacji przebiegała
bardzo sprawnie, o czym mo-
gli się przekonać uczestnicy
konferencji prasowej, pod-

czas której zaprezentowano
połączenie wideo z salą, gdzie
przebywał chory.

– Opcja była taka: albo
zdecyduję się na przeszczep,
albo zbyt długo nie pociągnę
– odpowiedział na pytanie
dziennikarzy, czy trudno było
podjąć decyzję o poddaniu się
transplantacji.

– Zdradzę, że jesienią pa-
cjent ma wesele w rodzinie
i zapowiedział, że zamierza na
nim zatańczyć – ogłosił prof.
Barinow-Wojewódzki. ABO

Przeszczepiają płuca
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii stało się
trzecim szpitalem w Polsce wykonującym takie operacje.

Uczestnicy konferencji w WCPiT dzięki połączeniu wideo z salą, w której przebywał pacjent,
mogli z nim porozmawiać i przekonać się o jego dobrej kondycji.
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Marek Sowa (PiS) pytał
o możliwość dofinansowania
otworzenia przez kościański
szpital oddziału w Wonie-
ściu. Radny interpelował też
w sprawie dróg wojewódz-
kich: nr 308 na odcinku od
Bonikowa do Kiełczewa oraz

nr 434 w Krobi. Poruszył także kwestię ewen-
tualnej eksploatacji złóż węgla brunatnego
w rejonie Miejskiej Górki i Krobi, wnosząc
o informację o uwarunkowaniach prawnych ta-
kiej inwestycji.

Bartłomiej Wróblewski
(PiS) zgłosił pięć interpela-
cji dotyczących: zasad i kosz-
tów wysyłania życzeń świą-
tecznych przez członków za-
rządu województwa, sposobu
wynagradzania pracowni-
ków podległych samorządowi

instytucji będących jednocześnie radnymi
powiatowymi lub gminnymi, budowy przejścia
dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na dro-
dze nr 431 w Dymaczewie Nowym, ograni-
czenia ruchu samochodów ciężarowych na
drodze nr 432 w Zaniemyślu, wznowienia ru-
chu kolejowego na trasie Gniezno-Września-
-Jarocin.

Zbigniew Ajchler (PO) in-
terpelował w sprawie drogi
wojewódzkiej nr 182 Wronki-
-Międzychód, postulując wy-
cinkę kilkudziesięciu zagra-
żających bezpieczeństwu ru-
chu drzew oraz gruntowną
modernizację tej trasy. Rad-

ny pytał również o powód częściowego za-
mknięcia innej drogi wojewódzkiej – nr 140.

Waldemar Witkowski
(SLD-Lewica Razem)
w swoim wystąpieniu po-
nownie wspomniał o potrze-
bie przygotowania uregulo-
wań redukujących emisję py-
łów do atmosfery. Radny po-
prosił o informacje dotyczące

przyszłości organizacyjnej poznańskiej stacji
pogotowia ratunkowego. Pytał ponadto o pla-
ny i termin rozpoczęcia wdrażania projektów
współfinansowanych z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Marcin Porzucek (PiS) py-
tał o możliwość zaangażowa-
nia samorządu województwa
w przejęcie od Skarbu Pań-
stwa terenów lotniska w Pile,
a także o obsadę stanowis-
ka wicedyrektora pilskiego
WORD. Radny interpelował

też w sprawach budowy obwodnicy Rogoźna na
drodze nr 241 oraz remontu drogi nr 180
z Trzcianki do Piły.

Czesław Cieślak (PSL)
odniósł się do publikacji
prasowej dotyczącej spół-
dzielni mleczarskiej, której
radny jest prezesem. Pro-
stując medialny przekaz,
zapewnił, że planowana
w jego firmie reorganizacja

nie będzie wiązała się ze zwolnieniami pra-
cowników. ABO

Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy, które
radni poruszali 26 stycznia,
podczas III sesji sejmiku,
w ramach punktu
„interpelacje i zapytania”

Według przyjętych zapisów dochody
województwa w 2015 roku wyniosą
918 mln zł, a wydatki będą o 70 mln

zł większe – ten deficyt ma zostać pokryty
przez emisję obligacji. Tradycyjnie największą
część pieniędzy pochłonie transport, w tym do-
tacje do kolejowych przewozów regionalnych.

Zaplanowane w budżecie kwoty są wyraź-
nie niższe niż w poprzednich latach. Nie za-
pisano bowiem na razie żadnych inwestycji ani
programów współfinansowanych z pieniędzy
unijnych na lata 2014-2020. Te – zwłaszcza
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 – pojawią się
w trakcie roku, gdy gotowe już będą wszyst-
kie niezbędne dokumenty rządowe.

Co chcieli zmienić?

Podczas styczniowej sesji poprawki do wersji
budżetu zaproponowanej przez zarząd woje-
wództwa zgłosili radny Krzysztof Ostrowski
(w imieniu klubu PiS) oraz radny niezależny
Ryszard Grobelny.

PiS postulował cięcia w wydatkach na po-
nad 6 mln zł. Miały one polegać na ograni-
czeniu wynagrodzeń w Urzędzie Marszał-
kowskim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Wiel-
kopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich,
Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych. Dalsze oszczędności miała
przynieść rezygnacja z dokapitalizowania
Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią
oraz redukcja kosztów wynajmu pomieszczeń
i obsługi długu. Te pieniądze – w zamyśle
– miałyby zostać wydane na trzy programy
profilaktyczne (ortopedyczny, okulistyczny
i stomatologiczny) przeznaczone dla wielko-
polskich dzieci.

Z kolei Ryszard Grobelny przekonywał, że
należy się oprzeć na bardziej optymistycznej
prognozie Ministerstwa Finansów i zwiększyć
planowane dochody z podatku PIT o 8,6 mln
zł. Większość z tego miałaby pójść na zmniej-
szenie deficytu, ale też na dodatkowe wydat-
ki – m.in. na opracowanie strategii promocji
województwa, większe dofinansowanie festi-
wali Malta i Transatlantyk czy przygotowa-
nie spektaklu na 1050. rocznicę chrztu Polski
przez Polski Teatr Tańca.

My planujemy lepiej

– Przez dziesięć lat, planując dochody, nie su-
gerowaliśmy się prognozą ministerstwa, lecz
opieraliśmy na własnych analizach – tłuma-
czyła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-
-Lubińska, wskazując, że wielkopolskie sza-
cunki jak dotąd okazywały się bardziej tra-
fione.

Pomysły cięć w wynagrodzeniach odrzucił
marszałek Marek Woźniak. – Inny jest punkt
widzenia na te wydatki koalicji i opozycji – tłu-
maczył. – My musimy zachować ciągłość pra-
cy i funkcjonowania administracji, traktując
ją jako ważnego partnera w realizacji zadań
samorządu.

Marszałek tłumaczył też powód odrzucenia
przez zarząd wniosków opozycji: – Kluczową
kwestią w najbliższym czasie będzie zapew-
nienie przez województwo pieniędzy na wkład
własny do projektów współfinansowanych
z funduszy unijnych. Zapewne nie na wszyst-
ko wystarczy, trzeba będzie dokonywać zmian
i wyborów, dlatego należy bardzo ostrożnie
podchodzić do propozycji korekt w budżecie już
w tym momencie.

Zarówno Marek Woźniak, jak i szef klubu
PO Rafał Żelanowski przychylnie wypowie-
dzieli się o propozycji stworzenia progra-
mów profilaktycznych dla dzieci. Pomysł ma
zostać podjęty po analizach potrzeb i możli-
wości, rozmowach z NFZ i ostatecznym roz-
liczeniu wojewódzkich finansów za 2014 rok.

W głosowaniach wszystkie zgłoszone po-
prawki przepadły – poszczególne z nich po-
pierało tylko od 9 do 13 radnych.

Chwalą i ganią dialog

W wystąpieniach klubowych najbardziej kry-
tyczny okazał się głos lewicy. Choć jej radni
formalnie nie zgłosili żadnych poprawek, to
występujący w imieniu klubu SLD-Lewica
Razem Waldemar Witkowski mówił: – Bę-

dziemy przeciwko uchwaleniu tego budżetu,
bo koalicja nie znalazła czasu na rozmowę
o zaprezentowanych przez nas na poprzedniej
sesji uwagach.

Dialog z rządzącymi (w sprawie podjęcia po-
mysłu programów profilaktycznych) pochwalił
za to przewodniczący klubu PiS Zbigniew Hof-
fmann. Zapowiedział wstrzymanie się przez
radnych PiS od głosu. Skrytykował co praw-
da wysokość wydatków na administrację,
dodając jednak: – Budżet jest zrównoważony,
z akceptowalnym deficytem. Jego dobrą stro-
ną jest profesjonalne przygotowanie na ab-
sorpcję funduszy unijnych.

– Ten budżet pozwala na zachowanie wy-
soko kwalifikowanej kadry w administracji,
adekwatnej do wykonywanych zadań i na od-
powiednią tych zadań realizację – mówił z ko-
lei w imieniu klubu PSL przewodniczący
Komisji Budżetowej Jan Grzesiek.

– Budżet naszych marzeń musiałby być ze
trzy razy większy… – zauważył Rafał Żela-
nowski z PO. – To jest budżet na miarę ak-
tualnych możliwości. Budujemy go etapami.
Teraz powstał szkielet, który stanowi dobry
start w nową perspektywę unijną, gdy po-
znamy już wszystkie związane z nią możli-
wości finansowe.

Pracujmy nad tym budżetem

– Traktujmy ten budżet jako startowy i pra-
cujmy wspólnie nad nim w kolejnych mie-
siącach tak, aby osiągnąć maksimum satys-
fakcji i zrealizować zakładane cele – zaape-
lował marszałek Marek Woźniak.

W ostatecznym głosowaniu za przyjęciem
budżetu było 24 radnych (z PO, PSL i Teraz
Wielkopolska), 3 głosowało przeciw, a 8
wstrzymało się od głosu. Wieloletnią progno-
zę finansową województwa przyjęto 24 gło-
sami, przy 11 wstrzymujących się. ABO

To na razie szkielet
Sejmik przyjął budżet województwa na 2015 rok i wieloletnią
prognozę finansową regionu. Dopiero później zapisane zostaną
w nich pieniądze unijne.
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– Jak się mają szaraki?
– pytano podczas obrad
Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Od 2005 r. w Wielkopolsce
realizowany jest program po-
mocy drobnej zwierzynie,
głównie zającom. Co roku na
ten cel 300 tys. zł przekazu-
ją m.in. Urząd Marszałkow-
ski i WFOŚiGW w Pozna-
niu, co pozwala na zakup
około 800 zajęcy. Zanim zwie-
rzęta trafią na pola, prze-
chodzą adaptację w specjal-
nych wolierach aklimatyza-
cyjnych, prowadzonych przez
koła łowieckie.

– Jak się mają szaraki?
Czy wydane na nie pieniądze
są dobrze wykorzystane? – py-
tał podczas obrad komisji rad-
ny Zbigniew Ajchler (PO).

Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
UMWW Marek Beer stwier-
dził, że program jest po-
trzebny. W niektórych rejo-
nach województwa, np. na
wschodzie, populacja zajęcy
wzrosła, a w innych częściach
udało się powstrzymać jej
gwałtowny spadek. RAK

Ratują zające

Radni chcieliby wiedzieć,
kiedy do budżetu trafią
fundusze unijne z nowej
perspektywy finansowej
i jak wygląda sprawa kon-
traktu terytorialnego.

Podczas posiedzenia Ko-
misji Strategii Rozwoju Re-
gionalnego i Współpracy Mię-
dzynarodowej (12 stycznia),
radni zapoznali się z infor-
macją o kontrakcie teryto-
rialnym i przygotowaniami do
realizacji Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020.

Dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej UMWW
Grzegorz Potrzebowski przy-
pomniał, że kontrakt teryto-
rialny dla Wielkopolski za-
kłada realizację przedsię-
wzięć o łącznej wartości oko-
ło 29,6 mld zł. Spośród ponad
100 zgłoszonych do projektu
dokumentu inwestycji osta-
tecznie na liście podstawowej
znalazło się 21 zadań, a na
rezerwowej – 32 pozycje.

O planowanym dla nas
unijnym wsparciu rozma-
wiano też podczas stycznio-
wego posiedzenia Komisji
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej.
Radni pytali m.in. o to, kiedy
do budżetu trafi nowa pula
funduszy UE, z której finan-
sowane mają być także pro-
jekty związane z infrastruk-
turą komunikacyjną.

Jak wyjaśniał wicemar-
szałek województwa Wojciech
Jankowiak, po przygotowaniu
niezbędnych dokumentów
przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju powinno
to nastąpić pod koniec I kwar-
tału 2015 r. ABO, RAK

Co z tą Unią?

Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej przygo-
towuje, pokazany w stycz-
niu radnym sejmiku, pro-
jekt kompleksowych roz-
wiązań w zakresie bez-
płatnego poradnictwa
prawnego i obywatelskie-
go.

Ministerstwo zakłada, że
przykładowy Jan Kowalski
– w razie problemów lub wąt-
pliwości z interpretacją pra-
wa, przepisów czy umów – bę-
dzie mógł wkrótce skorzystać
z szybkiej, profesjonalnej
i co najważniejsze – bezpłat-
nej pomocy prawnej. Znaj-
dzie ją np. w pobliskim sądzie,
urzędzie, stowarzyszeniu, biu-
rze poselskim lub kancelarii
adwokackiej (w Wielkopolsce
doliczono się 468 takich pod-
miotów). Mógłby tam pójść
osobiście, ale zakłada się też
kontakty telefoniczne, pi-
semne oraz e-mailowe.

– Zależy nam, by polski
obywatel zaczął traktować
państwo jako partnera, który
pomoże mu w potrzebie, a nie
jako twór, który stara się
uprzykrzyć życie, choćby za
sprawą skomplikowanych
przepisów – tłumaczył pod-
czas styczniowej sesji sejmiku
Krzysztof Rudnicki z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Z danych resortu wynika,
że w Polsce popyt na pomoc
prawną sięga od 1,5 do 2 mln
pytań rocznie, a obecnie
wsparcie uzyskuje tylko 10
proc. potrzebujących. Na od-
powiedź trzeba czekać nawet
4 miesiące, co w wielu przy-
padkach uniemożliwia sku-
teczną interwencję.

– Przykłady Wielkiej Bry-
tanii, Holandii i Szwecji po-
kazują, że ten system funk-
cjonuje. W Londynie udziela-
nych jest 9 mln porad praw-
nych rocznie, a pomaga
w tym 10 tys. wolontariuszy
– zapewniał Krzysztof Rud-
nicki. – Najważniejsze, by
obywatel miał pewność, że
jak zwróci się o poradę
w konkretnej sprawie, to
otrzyma ją od osoby, która się
na tym zna. Choć mamy wąt-
pliwości, czy w każdym przy-
padku musi to być prawnik,
radca czy wystarczy do-
świadczony urzędnik.

Ministerstwo szacuje, że
koszt wprowadzenia takiego
systemu poradnictwa w Pol-
sce sięgnąłby około 400-500
mln zł rocznie. W unijnym
projekcie, realizowanym przez
resort, koszt systemu wyce-
niono niżej, na 200-250 mln zł
rocznie, ale wówczas nie
wszyscy chętni otrzymają
wsparcie. RAK

Prawnicy pomogą bez opłat

Sejmik zaapelował o umie-
szczenie w krajowym pla-
nie budowy wielkopol-
skich odcinków trzech
dróg ekspresowych.

Stanowisko sejmiku, adre-
sowane do minister infra-
struktury i rozwoju, radni
przyjęli jednogłośnie podczas
styczniowej sesji. Swój apel
uzasadniają tym, że przed-
stawiony do konsultacji spo-
łecznych rządowy projekt Pla-
nu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-2023 nie
uwzględnia kompleksowych
inwestycji dotyczących „eks-
presówek” przebiegających

przez województwo wielko-
polskie. Chodzi o fragmenty
dróg krajowych numer 10, 11
i 25.

„Wskazane inwestycje są
niezbędne do szybkiego i bez-
piecznego skomunikowania
subregionów Wielkopolski
z Poznaniem oraz innymi re-
gionami Polski – zauważyli
w przyjętym stanowisku rad-
ni. – Wymienione trasy sta-
nowią również bardzo istotny
element krajowej sieci drogo-
wej, co obserwujemy m.in.
w okresie wakacyjnym”.

Sejmik przypomniał rów-
nież o zapowiedziach doty-

czących powstania wspo-
mnianych tras, w tym o tych,
które znalazły się w podpisa-
nym przez województwo
z rządem kontrakcie teryto-
rialnym.

„W związku z powyższym,
mając na uwadze rozwój na-
szego regionu, zwracamy się
do Pani minister o osobisty
nadzór nad planami budowy
dróg ekspresowych w naszym
kraju i ujęcie ww. fragmentów
dróg krajowych leżących w gra-
nicach naszego województwa
w planie gwarantującym pil-
ną i kompleksową realizację”
– zaapelowali radni. ABO

Zbudować drogi ekspresowe!

Były zastępca prezydenta
Poznania Mirosław Kruszyń-
ski złożył podczas sesji sej-
miku 26 stycznia ślubowanie
i objął mandat radnego wo-
jewództwa. Zajął miejsce
zwolnione przez Katarzynę
Bujakiewicz, która zrezygno-
wała z bycia radną. Miro-
sław Kruszyński i Ryszard
Grobelny to w sejmiku jedy-
ni przedstawiciele komitetu
Teraz Wielkopolska, firmo-
wanego nazwiskiem byłego
prezydenta Poznania. ABOFO
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Dołączył w sejmiku do byłego szefa

Podczas sejmikowej ko-
misji zdrowia debatowano
m.in. o spółdzielniach so-
cjalnych.

Spółdzielnie socjalne dzia-
łające przy warsztatach tera-
pii zajęciowej są ważnym ele-
mentem w systemie rehabili-
tacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych. Po-
zwalają im odbywać treningi
pracy i szlifować kompetencje,
które mogą przełożyć się na
zdobycie stałego zatrudnienia.

O funkcjonowaniu spół-
dzielni, konieczności ich dal-
szego wsparcia i problemach
związanych z wejściem osób
je opuszczających na rynek
pracy opowiadała radnym
z Komisji Rodziny, Polityki
Społecznej i Zdrowia Publicz-
nego Aleksandra Kowalska,
dyrektor ROPS w Poznaniu.

W trakcie dyskusji radni
zauważyli, że spółdzielnie
kończą niekiedy swoją dzia-
łalność, gdy zabraknie pie-
niędzy z grantów i dostrzegli
problem, zbyt liberalnego ich
zdaniem, przyznawania stop-
ni niepełnosprawności przez
powiatowe centra pomocy ro-
dzinie. W efekcie zakłady
pracy chronionej, zamiast ab-
solwentów WTZ, zatrudniają
częściej osoby z zaświadcze-
niami z PCPR.

Ponadto komisji zaprezen-
towano specjalny podręcznik
poświęcony tworzeniu i dzia-
łalności spółdzielni socjal-
nych przy WTZ. RAK

O wykluczonych

Teatr Wielki im. Stani-
sława Moniuszki jest
największą (obecnie za-

trudnia blisko 400 osób) i jed-
ną z najbardziej rozpozna-
walnych instytucji kultury
naszego regionu. Do sięgają-
cego 29 mln zł budżetu pla-
cówki samorząd wojewódz-
twa wpłaca co roku około 20
mln zł, prawie 3 mln zł na
działalność artystyczną prze-
kazuje Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
a wpływy z biletów wynoszą
4 mln zł (dane za 2014 r.).

Te liczby i dane o sytuacji fi-
nansowej teatru, największe
inwestycje i zaplanowane na
2015 rok premiery omówili 14
stycznia z dyrekcją opery rad-
ni z sejmikowej Komisji Kul-
tury.

– Nie mamy kłopotów z płyn-
nością finansową, płaceniem
faktur, a strata ma charakter
księgowy, wynikający z 2 mln
zł rocznych kosztów amorty-
zacji, których nie można zrów-
noważyć w budżecie – za-
pewniała szefowa teatru Re-
nata Borowska-Juszczyńska.
– Oszczędzamy. Od 2012 r. za-
trudnienie spadło o 30 etatów,
a koszty stałe o ponad 11
proc.

Zdaniem dyrekcji, mimo
spadających od 3 lat wpły-
wów z dotacji, udało się
utrzymać liczbę i jakość spek-
takli. Cieszy też coraz wyższa
frekwencja, sięgająca 80 proc.
i wzrastające wpływy z bile-
tów.

– Problemem jest brak sali
baletowej i profesjonalnej sali
prób, dlatego tancerze ćwiczą
w tzw. malarni i w zaadapto-
wanym foyer trzeciego piętra
– dodała szefowa opery.

Wcześniej, przed dyskusją,
radni mieli okazję zwiedzić

kilka teatralnych pomiesz-
czeń, np. scenę, widownię,
sale prób i zapadnie. Zgodnie
podkreślano, że taka „wizja lo-
kalna” ułatwi rozmowy na
temat potrzeb placówki
i współpracę w trakcie całej
czteroletniej kadencji. RAK

Starą windą w operze
Radni z Komisji Kultury postanowili pierwsze w tym roku
posiedzenie zorganizować w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Zabytkowa winda prospektowa w operze, którą jechali radni, to ewenement w skali Euro-
py: ma 105 lat i wciąż sprawnie działa. Niegdyś służyła do transportu pomalowanych
dekoracji z malarni na dużą scenę, a obecnie jest wykorzystywana do przechowywania
dużych elementów scenografii, dekoracji, podłóg.
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Polacy coraz chętniej się-
gają po ekologiczną i zdro-
wą żywność. Doceniają
smak produktów pocho-
dzących ze sprawdzonych
pod tym względem gospo-
darstw i dostawców.

Wielkopolscy producenci
i przetwórcy oferują klien-
tom różnorodne regionalne
przysmaki: mięsa i przetwo-
ry mięsne, zioła, miody, pro-
dukty mleczarskie, wyroby
cukiernicze, oleje. Wiele
z nich zaliczanych jest do
żywności ekologicznej i die-
tetycznej. Bo w Polsce, po-
dobnie jak przed laty w USA
i Europie Zachodniej, zapa-
nowała moda na zdrowe
i ekologiczne jedzenie, którą
starają się wykorzystać wła-
ściciele gospodarstw.

Coraz częściej szukamy spe-
cjalistycznych sklepów, w któ-
rych można kupić naturalną
żywność, wytwarzaną na ba-
zie tradycyjnych receptur.
Sprzedawcy zapewniają, że
oferowane przez nich specjały
przyrządzane są z produktów
pochodzących z własnych go-
spodarstw i ogródków bądź od
lokalnych dostawców.

Przykładem jest gospodar-
stwo ekologiczne „Folwark
Wąsowo”, zajmujące się prze-
twórstwem i uprawą kilku-
dziesięciu rodzajów warzyw,
owoców i ziół, objętych od
2012 roku certyfikatem eko-
logicznym.

– Wytwarzamy produkty
według tradycyjnych, rodzin-
nych receptur, bez konser-
wantów i ulepszaczy. Oferu-
jemy też potrawy wegeta-
riańskie i wegańskie – za-
pewnia Joanna Nowacka
z folwarku. – Przetwory eko-
logiczne, między innymi ogór-
ki kiszone, sałatki z buracz-
ków tartych oraz wegański
barszcz, dostarczane są bez-
pośrednio do klientów z Po-
znania i okolic, a także do re-
stauracji i sklepów spoza
Wielkopolski.

Czym jeszcze można skusić
gości? W zabytkowym parku

należącym do Ośrodka Apifi-
toterapii APIHERBA dra
Edwarda Kałużnego w Wito-
sławiu znajduje się pasieka
i ogród ziołowo-warzywny. Stąd
pozyskiwane są produkty pa-
sieczne i zielarsko-warzywne
do prowadzenia indywidualnej
terapii za pomocą ziół, miodu,
propolisu, pyłku kwiatowego,
wosku, jadu i mleczka pszcze-
lego oraz warzyw.

Restauracja w ośrodku pro-
ponuje dania kuchni regio-
nalnej, staropolskiej, wegeta-
riańskiej i dietetycznej (np.
miodownik witosławski). Ośro-
dek ma też własną hodowlę

królików, z mięsa których
przygotowuje się danie kuch-
ni regionalnej – królika po wi-
tosławsku.

Co jeszcze produkujemy
w Wielkopolsce? Specjali-
styczne Gospodarstwo Na-
sienne i Przetwórcze „SemCo”
ze Śmiłowa to rodzinna firma,
która zajmuje się tłoczeniem
na zimno olejów zawierają-
cych niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe.

– Olej lniany wielkopolski
jest wytwarzany tradycyjny-
mi metodami, przy użyciu lo-
kalnych surowców. Ma on ko-
rzystny dla diety człowieka

układ kwasów omega
3 i omega 6 i zawiera aż 90
proc. kwasów nienasyconych.
Wytwarzany jest z nasion lnu
włóknistego – informują
przedstawiciele firmy.

Nasz region słynie też
z przetworów mlecznych. Mle-
ko, twarogi, śmietana – to wy-
roby mleczarskie powstające

na bazie mleka pochodzącego
od krów z własnej hodowli
– oferowane przez Spółdziel-
nię Produkcji Rolnej i Prze-
twórstwa „Nowa droga” z Ku-
rowa. Mleko spełnia wyma-
gania klasy „extra”, a jakość
wyrobów z Kurowa potwier-
dzają liczne nagrody i wy-
różnienia. RAK

U nas też można się odżywiać zdrowo i ekologicznie
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska powstała, by uła-
twić konsumentom i turystom
odnalezienie (stąd logo) oraz
spróbowanie lokalnej i regio-
nalnej żywności, a jej produ-
centom zapewnić promocję
i zwiększyć współpracę między
nimi. Wojewódzka sieć skupia
obecnie 105 członków: produ-
centów rolnych, przedsiębior-
stwa, restauracje oraz inne
podmioty wytwarzające lub
sprzedające żywność naturalną.
Przedstawiamy ich w kolej-
nych wydaniach „Monitora”.
Dziś lista gospodarstw ekolo-
gicznych oraz firm prowadzą-
cych specjalistyczne sklepy:
� „Smakfonia” Pracownia
Zdrowej Żywności, Poznań
� Spółdzielnia Produkcji
Rolnej i Przetwórstwa
„Nowa droga”, Kurowo
� P.P.H.U. „Vitacorn”
sp. z o.o., Poznań
� „SemCo” Specjalistyczne
Gospodarstwo Nasienne
i Przetwórcze, Śmiłowo
� Spiżarnia Poznańska,
Poznań

� Delikatesy mięsne
„U rzeźnika”, Kępno
� Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe „Betański”,
Lipka
� APIHERBA dr E. Kałużny
Ośrodek Apifitoterapii – Pa-
łac Witosław, Witosław
� „Folwark Wąsowo”, Przed-
siębiorstwo rolne Jan Wieła,
Wąsowo
� „Cameleon”, Głubczyn
� „Olejarnia” Zakład wytła-
czania oleju i wyrobu kitu,
Krzysztof Gałkowski, Gro-
dzisk Wlkp.

Firma „Cameleon” z Głubczyna tłoczy oleje na zimno ze specjalnych ekologicznych upraw.
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Powiatu na dalsze inwe-
stycje i utrzymanie lot-
niska po prostu nie stać.

Unikniemy w ten sposób co-
rocznych kosztów w wysokości
700 tys. zł i przestaniemy mó-
wić o mrzonkach – tłumaczy
decyzję starosta pilski Fran-
ciszek Tamas z rządzącej dziś
powiatem koalicji Porozumie-
nie Samorządowe – PSL.

Uruchomienie w Pile lotni-
ska użytku publicznego było
jednym ze sztandarowych ha-
seł polityków PO, która przez
osiem lat rządziła w powiecie.
W latach 2009 i 2014 powiat
przejął w sumie blisko 300 ha
gruntów lotniska i okolicz-
nych terenów. W styczniu 2012
roku pilski obiekt został wpi-
sany do ewidencji lądowisk
jako przystosowany do przyj-
mowania statków powietrz-
nych o masie do 5700 kg.

Od początku temat lotni-
ska był chętnie wykorzysty-
wany medialnie. Mówiono
o bezpośrednich lotach na wa-
kacje do Egiptu i Tunezji,

o otwarciu w PWSZ w Pile kie-
runku mechanik lotnik, o wy-
korzystaniu lotniska jako za-
pasowego dla poznańskiej Ła-
wicy podczas Euro 2012, o do-
finansowaniu inwestycji z unij-
nej perspektywy 2014-2020.

Nadzieje te zostały jednak
szybko rozwiane: okazało się,
że nie ma szans na unijne do-
tacje na ten cel. Dodatkowo
sprawę komplikowały ograni-
czenia prawne, m.in. brak
możliwości tworzenia przez
powiat spółek handlowych
oraz podzielenia darowanych
nieruchomości – na założenie
lotniska i na zagospodarowa-
nie komercyjne.

– Uruchomienie lotniska
wymagało podjęcia konkret-
nych działań formalno-praw-
nych, a od 2009 roku do dzisiaj
nie udało się powołać chociaż-
by podmiotu zarządzającego
– przypomina starosta Tamas.

Według danych Aeroklubu
Ziemi Pilskiej, w latach 2013-
-2014 z pilskiego lądowiska
więcej niż jeden raz skorzy-

stało 20 przedsiębiorców. La-
tały tu samoloty przewożące
maksymalnie kilka osób. We-
dług obecnego zarządu powia-
tu, w latach 2009-2014 na
zagospodarowanie lotniska
wydano ponad 1,3 mln zł.

W 2015 roku koszty miały
wynieść ok. 700 tys. zł, zaś do-
chody (z dzierżawy schrono-
hangarów) tylko ok. 90 tys. zło-
tych.

Ostatecznie za podjęciem
uchwały o zwrocie terenu opo-

wiedziało się 17 radnych, prze-
ciw było 7 z PO. Zdaniem tych
ostatnich, to zła decyzja.

– Spodziewałem się, że za-
rząd przedstawi wniosek o po-
wołanie spółki zarządzającej
obszarem lotniska, a nie, że
zdecyduje się na zwrot mająt-
ku. Może warto pokusić się
o referendum w tej sprawie?
– proponował radny Tomasz
Bugajski.

Pytanie „Co dalej z pilskim
lotniskiem?” było tematem
styczniowego Salonu Gospo-
darczego, organizowanego
przez jedną z pilskich telewi-
zji kablowych.

– Posiadanie lotniska to nie
gwarancja sukcesu, ale danie
sobie szansy; to dodatkowy
argument, który może zaważyć
na pomyślności Piły – przeko-
nywał prezydent miasta Piotr
Głowski.

– Założenie lotniska o ogra-
niczonej certyfikacji to koszt
pomiędzy 3 a 4 mln zł. Jednak
trzeba pamiętać o tym, że lot-
nisko katalizuje rozwój go-

spodarczy, ale nie jest ma-
szynką do zarabiania pienię-
dzy i z samych lotów się nie
utrzyma – poinformował za-
proszony na spotkanie eks-
pert ds. lotnictwa Piotr Nie-
wiarowski.

– Dobrze, że te słowa wresz-
cie padły, bo dotąd nikt głośno
tego nie powiedział: lotnisko
nigdy nie będzie dochodowe!
Ale przecież my go nie zabie-
ramy. Jeśli ktoś ma na nie po-
mysł, niech się bierze do roboty
– zachęcał wicestarosta pilski
Stefan Piechocki.

– Wygląda na to, że zostali-
śmy z tym problemem sami.
Poproszę radnych miejskich
o rozważenie przejęcia lądo-
wiska, aby nie dopuścić do de-
wastacji tego terenu – zapo-
wiedział prezydent Głowski.

Podczas styczniowej sesji
sejmiku interpelację w sprawie
możliwości zaangażowania się
województwa w przejęcie pil-
skiego lotniska złożył radny
Marcin Porzucek z PiS.

Mariusz Szalbierz

To koniec marzeń o lataniu z Piły?
30 grudnia pilscy radni powiatowi wyrazili zgodę na zwrot Skarbowi Państwa nieruchomości
wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego.

Lotnisko w Pile – mrzonki czy szansa na rozwój?
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– Przyjęty właśnie budżet
województwa na 2015 rok
jest wyjątkowo skromny,
bo pozbawiony na razie pie-
niędzy unijnych. To pokazu-
je rzeczywistą, niewielką
zdolność inwestycyjną wo-
jewództw?
– To jest pewien mankament.
Mamy niedosyt potencjału
województw jako jednostek
samorządu terytorialnego.
Choć jest już lepiej niż na po-
czątku, to wciąż kwoty bu-
dżetów regionalnych, aż
w połowie składające się z do-
tacji i subwencji, są skromne.
Dotacje unijne nas ratują,
bez nich zdolności inwesty-
cyjne województw są więcej
niż niezadowalające. Z pie-
niędzy budżetowych można
sobie pozwolić co najwyżej
na inwestowanie we własną
infrastrukturę instytucjonal-
ną i może na podtrzymanie
stanu infrastruktury drogo-
wej. Jeżeli kiedyś nastąpi
znaczne ograniczenie dopły-
wu funduszy z UE, możliwo-
ści województw będą mizerne.
Dlatego podczas debaty o re-
formie finansów publicznych
powinniśmy domagać się
większego udziału w tym tor-
cie.
– W rozpoczętej kadencji na
pieniądze z Brukseli możemy
jednak jeszcze liczyć. Na co
– gdy już wpłyną – Wielko-
polska je przeznaczy?

– Największym wyzwaniem
tej kadencji jest dobre
wykorzystanie pieniędzy
z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjne-
go oraz zadbanie, by zapisy
kontraktu terytorialnego
– czyli deklaracje finanso-
wania inwestycji z pieniędzy
unijnych i budżetowych na
szczeblu centralnym – zo-
stały zrealizowane. Z pew-
nością na pierwszy plan
w zakresie inwestycji wysu-
wa się infrastruktura trans-
portowa.
– Co planujemy zrobić?
– Mamy nadzieję na zakup
taboru kolejowego, który jest
niezbędny, by polepszać ofer-
tę Przewozów Regionalnych,
a zwłaszcza Kolei Wielkopol-
skich, które chcemy rozwijać.
Inwestycji nadal wymagają
drogi wojewódzkie, szczegól-
nie potrzebne są obwodnice
miast i te rozwiązania, które
poprawiają bezpieczeństwo.

Przekażemy też pieniądze
unijne PKP PLK na moder-
nizację linii kolejowej do Piły,
bo ta część województwa za-
sługuje na lepsze skomuni-
kowanie z Poznaniem.
– Kolejny ważny segment
WRPO to…
– …informatyzacja w bardzo
wielu dziedzinach. By budo-
wana nowoczesna sieć świa-
tłowodowa mogła być dobrze
wykorzystana, trzeba stwo-
rzyć szeroką cyfrową sferę
usług administracyjnych, me-
dycznych, edukacyjnych, kul-
turalnych; ucyfrowić dostęp
do usług i informacji.

Istotnym elementem WRPO
będą inwestycje w opiekę zdro-
wotną, oczywiście na czele
z nowym szpitalem pedia-
trycznym. Musimy też zde-
cydowanie wzmocnić i roz-
winąć możliwości opieki psy-
chiatrycznej, włącznie ze
stworzeniem nowego oddzia-
łu w Poznaniu. Istotne było-
by podjęcie dyskusji w gronie
wszystkich graczy na rynku
medycznym, jak ma wyglądać
system opieki zdrowotnej
w województwie, by nie du-
blować usług, nie konkurować
ze sobą, ale mądrze, racjo-
nalnie się uzupełniać.
– Zawarty z rządem kon-
trakt terytorialny budzi duże
zainteresowanie. Czy to za-
mknięty katalog twardych
obietnic w kwestii tego, co

zostanie w regionie sfinan-
sowane, czy jedynie rodzaj
listu intencyjnego, który
jeszcze niczego nie prze-
sądza?
– To raczej miękki doku-
ment, który zapowiada szan-
sę na uzyskanie finansowa-
nia wskazanych projektów.
To inwestycyjna mapa dro-
gowa, której każdy zapis
musi być dopełniony odpo-
wiednim dokumentem rzą-
dowym (jak krajowy plan
budowy dróg), sankcjonują-
cym wydatkowanie określo-
nych kwot. Tu jest ogromne
zadanie wspierania nas przez
reprezentację parlamentar-
ną. Trzeba mieć nad tym
pieczę, monitorować i reago-
wać w sytuacji, gdybyśmy
coś mieli stracić.
– Podczas spotkania nowo-
rocznego z samorządowca-
mi mówił pan, że to będzie
trudna kadencja. Dlacze-
go?

– Bo reguły pozyskiwania
funduszy unijnych będą trud-
niejsze, a możliwości finan-
sowe samorządów w zakresie
zapewnienia wkładów wła-
snych do projektów dotowa-
nych z Brukseli – mniejsze.
Jednocześnie oczekiwania
społeczne są coraz większe, bo

rzeczy kiedyś długo wyczeki-
wane i pożądane dziś zaczy-
na się traktować jako pewną
normę. Na to nakłada się
niekiedy rozdźwięk między
oczekiwaniami społecznymi
a zobowiązaniami nałożonymi
na nas przez Komisję Euro-
pejską. Wyzwaniem będzie
uporządkowanie gospodarki
ściekowej i gospodarki odpa-
dami, włącznie z potrzebnym
uporządkowaniem pewnych
relacji, co najwyraźniej widać
w Poznaniu.
– Jeśli o Poznaniu mowa…
Zapowiadał pan, że liczy na
dobrą współpracę z lokal-
nymi samorządami. Co obie-

cuje pan sobie w tym wzglę-
dzie po zmianie władzy
w stolicy regionu?
– Nowe otwarcie jest wyzwa-
niem i szansą dla obu stron.
Biorąc pod uwagę składane
deklaracje, myślę, że będzie-
my mogli otworzyć pewne
pola współpracy. Jednym

z nich jest z pewnością kul-
tura, nad którą zarówno pre-
zydent Jacek Jaśkowiak, jak
i ja sprawujemy bezpośredni
nadzór. Z mojej strony de-
klaruję, że gdyby na przykład
miasto pomogło nam w utrzy-
mywaniu którejś z instytucji
kultury, to uwolnione w ten
sposób pieniądze moglibyśmy
przeznaczyć na wspólne pro-
jekty kulturalne o dużym
znaczeniu ogólnopolskim.
– Co jeszcze istotnego,
poza realizacją WRPO i kon-
traktu terytorialnego, czeka
nas w tej kadencji?
– Będziemy chcieli usprawnić
administrację województwa.

Wiąże się to z przeprowadzką
do nowego budynku i scale-
niem w jednym miejscu kilku
dotychczasowych lokalizacji
urzędu. Pozwoli to na uspraw-
nienie przepływu informacji
i lepsze funkcjonowanie tego
urzędniczego organizmu. Do
tego należy dodać wszystkie
nowoczesne techniki naszego
kontaktu ze światem. Cyfry-
zacja musi dotyczyć nie tylko
urzędu, ale także podległych
nam jednostek. Mają dzięki
temu funkcjonować spraw-
niej i lepiej.
– „Musimy poprawić efek-
tywność działania, by nie
przegrywać walki z czasem”
– to pańskie słowa o mar-
szałkowskiej administracji
sprzed czterech lat. Aktu-
alne?
– To wezwanie jest zawsze ak-
tualne. Teraz mamy nowy
zarząd województwa, który
u progu kadencji musi za-
programować swoje działa-
nia. Także przyjrzeć się temu,
co sprzyja, a co nie sprzyja re-
alizacji tych działań w struk-
turze organizacyjnej i perso-
nalnej… To czas, by te ele-
menty dostrajać do wypraco-
wanej wizji.
– Które z tych zadań, poza
już wspomnianymi, uważa
pan za priorytetowe?
– Wielkopolska notuje nie
najlepsze wyniki w zakresie
nauczania, co wymaga przyj-
rzenia się strukturze, za któ-
rą odpowiada samorząd wo-
jewództwa, czyli doradztwu
i doskonaleniu nauczycieli.
Wyzwaniem będzie obszar
polityki społecznej, zwłasz-
cza że dysponujemy w ra-
mach WRPO pieniędzmi
z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Chcemy rozwi-
jać działania z zakresu eko-
nomii społecznej, włączenia
społecznego, z naciskiem na
poprawę trwałości efektów
takich przedsięwzięć, na ich
wymierne efekty.

Warto też wspomnieć o sfe-
rze współpracy zagranicznej,
zwłaszcza w dziedzinie go-
spodarki. Powinna to być jed-

nak działalność bardzo pre-
cyzyjnie ukierunkowana – je-
żeli nowe misje gospodarcze,
to w ściśle wyselekcjonowa-
nym obszarze, jeżeli współ-
praca z partnerami regional-
nymi, to w obszarach anga-

żujących konkretne instytucje
czy podmioty i przynosząca
wymierne rezultaty. Koegzy-
stowanie w zjednoczonej Eu-
ropie stało się czymś natu-
ralnym i nie trzeba budować
do tego sformalizowanych
ram współpracy międzyre-
gionalnej.

Z kolei wśród tradycyjnie
podejmowanych przez nas
działań, związanych z pielę-
gnowaniem pamięci o naszej
historii, ta kadencja będzie
wyróżniała się przygotowa-
niami do setnej rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopol-
skiego.
– Przez lata wielokrotnie
podkreślał pan, jak ważne
jest budowanie wizerunku
i poprawa rozpoznawalności
województwa na arenie eu-
ropejskiej. Teraz zapowiada
pan ograniczenie swojej
brukselskiej aktywności.
Już nie musimy promować
się w Europie?
– Po pierwsze, wyzwania,
o których przed chwilą wspo-
mniałem, skłaniają do tego,
by skupić się na pracy w re-
gionie. Po drugie, przez lata
zbudowaliśmy solidną pozycję
Polski, w tym i naszego wo-
jewództwa, w Europie, czego
symbolicznym podsumowa-
niem jest objęcie funkcji prze-
wodniczącego Rady Europej-
skiej przez Donalda Tuska.
Nie musimy już udowadniać
w Brukseli, że jesteśmy waż-
nym partnerem, a zdobywa-
nie kolejnych funkcji w unij-
nych instytucjach nie jest
w tej sytuacji priorytetem.
– Odmówił pan propozycji
kandydowania na przewod-
niczącego Komitetu Regio-
nów, choć była ponoć real-
na szansa na objęcie tej
funkcji. Nie kusiło, by po-
wiedzieć „tak”?
– Kusiło…, oczywiście, że ku-
siło! Niestety, bezwzględna
logika wskazuje, że ta funk-
cja – jeśli chce się ją pełnić
w sposób odpowiedzialny
– nie jest do pogodzenia ze
stanowiskiem marszałka tak
dużego regionu jak Wielko-

polska. Oczywiście, wysunię-
cie takiej propozycji sprawiło
mi satysfakcję, natomiast
działalność publiczna polega
na tym, by dokonywać wybo-
ru. Wybieram to, co dla mnie
najważniejsze.�

Wybieram to, co najważniejsze
Z marszałkiem Markiem Woźniakiem rozmawia Artur Boiński
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Największym wyzwaniem tej
kadencji jest dobre wykorzystanie
pieniędzy z Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego
oraz zadbanie, by zostały zrealizowane
zapisy kontraktu terytorialnego.

Nowy zarząd województwa
u progu kadencji musi
zaprogramować swoje działania.

Także przyjrzeć się temu, co sprzyja,
a co nie sprzyja realizacji tych działań
w strukturze organizacyjnej
i personalnej…

Propozycja kandydowania na
przewodniczącego Komitetu
Regionów sprawiła mi

satysfakcję, natomiast działalność
publiczna polega na tym, by dokonywać
wyboru. Wybieram to, co dla mnie
najważniejsze.
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Piotr Ratajczak

Wbudżecie unijnym na
lata 2014-2020 Ko-
misja Europejska

wprowadziła nowe wymaga-
nia, dotyczące m.in. wsparcia
dla firm. Bruksela oczekuje,
że pieniądze nie będą wyda-
wane, jak dotąd, w myśl za-
sady „każdemu po trochę”,
tylko zgodnie z wyznaczonymi
wcześniej programami. One
określą, w czym dany region
jest „mocny” i jak wpływać na
wybrane branże gospodarki,
by osiągnąć konkretne rezul-
taty i przewagę konkuren-
cyjną na światowych rynkach.

Istotnym elementem tej
układanki jest lepsze powi-
ązanie nauki z biznesem, by
tworzone w uczelnianych la-
boratoriach projekty nie tra-
fiały w próżnię, lecz miały
szansę zaistnieć w produkcji.

– O braku współpracy na-
uki z gospodarką dyskutuje-
my w Polsce od lat. Nasi
przedsiębiorcy nie mają spe-
cjalistów, a naukowcy pracu-
ją nierzadko sami dla siebie.
Częściej nawet inwestorzy za-
graniczni dostrzegają poten-
cjał naszych uczelni – za-
uważył radny Andrzej Po-
spieszynski (PO) podczas
styczniowych obrad sejmiko-
wej Komisji Gospodarki.

Z tych względów wszystkie
województwa w kraju opraco-
wują regionalne strategie in-
teligentnych specjalizacji. Za-
miast tworzenia oddzielnego
dokumentu, wpisuje się je za-
zwyczaj w obowiązujące w po-
przedniej unijnej siedmiolatce
strategie innowacji. U nas sej-
mik podczas styczniowej sesji
przyjął aktualizację takiego
opracowania – Regionalnej
Strategii Innowacji dla Wiel-
kopolski na lata 2015-2020.

Znaleźć właściwy klucz

Na jakie specjalizacje posta-
wić w Wielkopolsce? Jak z gro-

na kilkunastu mocnych branż
wybrać te najważniejsze?
Unijny podręcznik wskazu-
je, by były to wyraźnie wybi-
jające się sektory, jak choćby
przemysł lotniczy na Podkar-
paciu czy sektor energetyczny
na Śląsku.

– Są regiony, w których
znaczące zasoby surowcowe
i warunki geograficzne oraz
towarzyszący potencjał go-
spodarczy i naukowy kszta-
łtują branże dominujące.
Wówczas wskazanie specjali-
zacji jest oczywiste. A Wiel-
kopolska? Jest piękna w swo-
jej różnorodności – mówi Han-
na Mieszała z Wielkopolskie-
go Obserwatorium Innowacji.
– Posiadamy silny przemysł
przetwórczy i maszynowy,
mamy przemysł drzewny
i meblarski, rozwija się moc-

no motoryzacja. Wielkopol-
ska to też liczne uczelnie, in-
stytuty i ośrodki badawcze.
Dlatego tezą wyjściową do
poszukiwań inteligentnych
specjalizacji i dróg rozwoju re-
gionu była ścisła współpraca
potencjałów gospodarczego
i naukowego.

Jaką specjalizację wybrać?
– Poszukując odpowiedzi
na to pytanie, Wielkopolskie
Obserwatorium Innowacji,
w oparciu o badania nauko-
we i dialog społeczny, do-
kładnie przeanalizowało
i zdefiniowało obszary, które
stanowić mogą o przewadze
konkurencyjnej naszego re-
gionu – dodaje Hanna Mie-
szała.

Pierwsze ankiety z pyta-
niami (m.in. o strukturę za-
trudnienia, dynamikę eks-

portu, kluczowe technologie,
wprowadzane innowacje) tra-
fiły do 3,5 tys. firm z całego wo-
jewództwa. Następnie grun-
townie przepytano pracowni-

ków uczelni i instytucji na-
ukowo-badawczych. Ile i gdzie
publikują? Jakie zgłosili pa-
tenty? Czy i gdzie udało się je
wdrożyć?

Po zebraniu i przeanalizo-
waniu wszystkich danych
zdefiniowano wstępnie naj-
mocniejsze obszary w gospo-
darce i nauce regionu. Później
nałożono je na siebie i zwe-

ryfikowano ich przydatność
dla nauki.

Jakie branże wykazały
u nas największy potencjał?
Badania wskazały na biosu-

rowce i żywność, informaty-
kę oraz procesy przemysłowe
i transport. Te dziedziny
(i dodatkowy obszar związa-
ny ze zdrowiem i medycyną)
jeszcze raz wzięto pod lupę w
tzw. procesie przedsiębior-
czego odkrywania,
w którym udział wzięło łącz-
nie 625 osób z 425 firm,
szkół wyższych, instytutów,

IOB-ów, klastrów oraz sa-
morządów.

Na czym polegał ten proces?
Panel ekspertów przygotował
szczegółowe pytania, żeby do-
wiedzieć się, jakie są potrze-
by firm z tych branż, jak i czy
w ogóle ze sobą współpracują,
czego oczekują od admini-
stracji, czy potrafią sięgnąć po
pieniądze unijne?

Takie pogłębione wywiady
trafiły do 80 firm i 20 wyspe-
cjalizowanych instytucji na-
ukowych i otoczenia biznesu.
Jednocześnie dyskusje w gru-
pach roboczych podjęło 214
przedsiębiorców, a w ramach
poszukiwań tzw. obszarów in-
nowacji międzybranżowych
przebadano kolejnych 119
firm.

– Obszary inteligentnych
specjalizacji powstały na sty-
ku największych potencjałów
gospodarki i nauki, uznano je
jako dźwignię rozwoju inno-
wacyjnego – opisuje Hanna
Mieszała.

Doprecyzowano też wizję
rozwoju regionu, szukając klu-
cza i definicji, jakie działania
spowodują, że dany obszar
będzie bardziej innowacyjny.
Wszak może wystarczy wybrać
kluczowy element w tej sieci
zależności i skierować do nie-
go wsparcie, a wówczas auto-
matycznie poprawi się sytu-
acja pozostałych firm?

W czym jesteśmy mocni

Analizy i dyskusje pozwoliły
wyłonić ostatecznie sześć ob-
szarów inteligentnej specjali-
zacji regionu. To: biosurowce
i żywność dla świadomych
konsumentów, wnętrza przy-
szłości, przemysł jutra, wy-
specjalizowane procesy logi-
styczne, rozwój oparty na ICT
(teleinformatyce) oraz nowo-
czesne technologie medyczne.

Produkcja biosurowców
i żywności, w którą dalej chce-
my inwestować, wynika z na-
szej silnej pozycji na rynku,
ale też dobrej jakości surow-

W jakich branżach Wielkopolska ma
Unia Europejska wymaga od nas pokazania specjalizacji w biznesie. Stawiamy m.in. na biosurowce

Unia Europejska będzie wpierać najbardziej wy-
dajne i perspektywiczne branże w wojewódz-
twach, dlatego pracownicy 16 urzędów mar-
szałkowskich opracowują strategie regional-
nych specjalizacji. Jakie zastosowano kryteria
przy wyborze tych obszarów?
Poszukiwano zwłaszcza dziedzin, w których wo-
jewództwa są „mocne” (np. turystyka i pro-
dukcja rolnicza), branż dających się zmoder-
nizować i unowocześnić (m.in. przemysł, ener-
getyka), nastawionych na współpracę z na-
ukowcami (np. branża lotnicza, motoryzacja,
teleinformatyka), wynikających z dobrej loka-
lizacji regionu (logistyka, turystyka), a także
z wyzwań związanych z jakością życia i sta-
rzeniem się społeczeństwa (nowoczesna me-
dycyna, diagnostyka, profilaktyka).

W czym regiony chcą się specjalizować? Kil-
kanaście z nich wskazało na produkcję żyw-
ności i rolnictwo (biogospodarkę) oraz telein-
formatykę, choć przyjęto dla nich różne na-
zewnictwo. Często pojawia się również bran-
ża motoryzacyjna i przemysł maszynowy.
Ale są też „perełki”: kujawsko-pomorskie sta-
wia m.in. na dziedzictwo kulturowe, sztukę
i przemysły kreatywne, a łódzkie – na no-
woczesny przemysł włókienniczy i mody.
Nauki o życiu (life sciences), przemysły kre-
atywne i czasu wolnego to kierunki wybrane
w Małopolsce, a podkarpackie zamierza
rozwijać lotnictwo i kosmonautykę. Podlaskie
otwiera Bramę na Wschód, a warmińsko-
-mazurskie chce się specjalizować w eko-
nomii wody. RAK

Wczymchcąsięspecjalizowaćinnewojewództwa?

Przemysłem jutra nazwano obszar skoncentrowany m.in. na produkcji i naprawie maszyn,
przemyśle motoryzacyjnym (na zdjęciu zakład VW w Antoninku), branży lotniczej.
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Rozwój logistyki, transportu i gospodarki magazynowej związany jest z dobrą lokalizacją regionu. Na zdjęciu przecinająca
Wielkopolskę autostrada A2.
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Chcielibyśmy rozwijać np. marki
globalne, spersonalizowane
meble, wzornictwo przemysłowe

oparte o design.
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– Firmy same wiedzą, w co
mają inwestować, by osią-
gnąć zysk. Po co im takie
urzędowe dokumenty, jak
regionalna strategia inno-
wacji?
– Wszystkie dokumenty stra-
tegiczne przyjmowane przez
samorząd województwa wiel-
kopolskiego pozwalają na czy-
telne określenie celów, któ-
rych osiągnięcie wzmacnia
pozycję regionu na mapie
kraju oraz Unii Europejskiej.
Regionalna strategia inno-
wacji jest dokumentem, dzię-
ki któremu identyfikujemy
obszary istotne z punktu wi-
dzenia dalszego rozwoju Wiel-
kopolski. Obszary, których
dynamiczny rozwój jest moż-
liwy ze względu na posiadany
przez nas potencjał i tym sa-
mym, w których czujemy się
silni, konkurencyjni i zdolni
do podjęcia nowych wyzwań
rynkowych. Zaangażowanie
się przedsiębiorców w dzia-
łalność profilowaną wzmocni
również ich pozycję na świa-
towych rynkach. Działania
takie pozwolą im na per-
spektywiczne planowanie roz-
woju swoich firm, przy
uwzględnieniu przewidywa-
nych zmian w gospodarce re-
gionu.
– Urzędnicy piszą o inno-
wacjach, bo takie są wy-
mogi Komisji Europejskiej.
Ale przedsiębiorcy nie chcą
ich często wdrażać, bo nie
mają albo pieniędzy, albo
odpowiedniej wiedzy. Jak
ich zachęcić?
– Potrzeba wdrażania roz-
wiązań innowacyjnych przez
przedsiębiorców jest bezpo-
średnim wynikiem zmienia-
jących się warunków rynko-
wych regionu, kraju oraz Unii
Europejskiej. Innowacje nie
są więc wymogami formuło-
wanymi przez instytucje Unii
Europejskiej, lecz realnym
wyzwaniem, przed którym
stoją wszyscy przedsiębior-
cy, którzy chcą konkurować
na rynku. Muszą wdrażać
nowe rozwiązania technolo-
giczne, ekonomiczne czy or-
ganizacyjne w realizowanych
działaniach gospodarczych.
Trudno jest wobec tego mówić
o konieczności zachęcania do
innowacji. Innowacje stano-
wią klucz do rozwoju. Pro-
blemem pozostaje tylko
uświadomienie sobie tego fak-
tu. Regionalna strategia in-
nowacji to realne narzędzie
wsparcia powiązań pomiędzy
sferą badań i rozwoju a biz-
nesem. Realne, ponieważ sto-
ją za nim konkretne pienią-
dze.
– Podczas posiedzenia Ko-
misji Gospodarki wspomniał
pan, że ludzie boją się in-
nowacji, bo kojarzą się im

z utratą pracy. To słuszne
obawy?
– Wdrażanie innowacji nie
jest jednoznaczne z likwidacją
stanowisk pracy. Innowacje to
proces kreowania pomysłów,
nowych rozwiązań technolo-
gicznych, racjonalnego wy-
korzystania potencjału ludz-
kiego i materiałowego oraz
stosowania efektywnych tech-
nik zarządzania, prowadzą-
cych do podniesienia konku-
rencyjności firm na rynku
krajowym i międzynarodo-
wym. Jeżeli obawy takie wy-
stępują, to oznacza, że stan
społecznej świadomości pro-
innowacyjnej jest niewystar-
czający. Jest to bowiem oba-
wa pozorna, ponieważ inno-
wacyjna gospodarka w dłuż-

szej perspektywie generuje
nowe miejsca pracy. Działania
informacyjne podejmowane
w tym obszarze przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
służą zmianie tego stanu i ni-
welowaniu tych obaw. Inno-
wacje chronią bowiem gospo-
darkę przed jej załamaniem,
które w konsekwencji mogło-
by zachwiać rynkiem pracy.
– Po analizach udało się wy-
łonić w Wielkopolsce sześć
obszarów inteligentnych
specjalizacji. Który z nich
może stać się rzeczywistym
motorem napędowym dla
naszej gospodarki?
– Rzeczywistym motorem na-
pędowym musi stać się każdy
z tych obszarów, biorąc pod
uwagę fakt, iż wyłoniły się

one z tradycyjnych specjali-
zacji gospodarczych naszego
regionu. Jesteśmy liczącym
się w Polsce i na świecie ośrod-
kiem akademickim z bardzo
dużym potencjałem nauko-
wym i badawczym. Mamy
doskonałe położenie, dobrze
rozwiniętą sieć komunika-
cyjną, od zawsze postrzegani
byliśmy jako region o silnie
rozwiniętym przemyśle spo-
żywczym. I to, co moim zda-
niem najważniejsze, to lu-
dzie. Aktywność i determi-
nacja, z jaką działają, jest nie
do przecenienia.
– Mamy najniższe w kraju
bezrobocie, ale wiele miejsc
pracy niewymagających wy-
sokich kwalifikacji powsta-
je na przykład w magazy-
nach, choćby w Amazonie.
Jak ściągnąć inwestorów
z branż, na których nam
zależy?
– Przede wszystkim atrak-
cyjnymi warunkami, które
możemy im zaoferować. Naj-
łatwiej odpowiedzieć na to
pytanie, zadając inne: gdzie
zlokalizowałbym swoją fir-
mę? Tam, gdzie prowadzona
jest atrakcyjna polityka go-
spodarcza samorządu, gdzie
znajdują się usatysfakcjono-
wani przedsiębiorcy, gdzie
funkcjonuje silny potencjał
naukowo-badawczy, gdzie
żyją zadowoleni mieszkańcy,
gdzie można bez problemów
dojechać i wypocząć.

– Przenieśmy się w lata
2020-2023, kiedy skończy
się obecny unijny budżet.
Jak będzie wyglądać Wiel-
kopolska gospodarka za te
kilka lat?
– Namawia mnie pan do prze-
powiadania przyszłości, cho-
ciaż właściwie perspektywa
tych kilku lat nie jest aż tak
odległa. Wierzę, a nawet je-
stem pewien, że Wielkopolska
będzie wówczas jeszcze bar-
dziej rozwiniętym, nowocze-
snym regionem, z doskonale
prosperującym przemysłem,
świetnie rozwiniętą siecią ko-
munikacyjną, zarówno dro-
gową, jak i lotniczą, z której
korzystać będą biznesmeni
i turyści chcący odwiedzić je-
dyne w swoim rodzaju miej-
sce w Polsce.�

Zdolni do nowych wyzwań
Z członkiem zarządu województwa Leszkiem
Wojtasiakiem rozmawia Piotr Ratajczak
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Po 2020 roku Wielkopolska będzie
jeszcze bardziej rozwiniętym,
nowoczesnym regionem,

z doskonale prosperującym przemysłem,
świetnie rozwiniętą siecią
komunikacyjną, zarówno drogową,
jak i lotniczą, z której korzystać będą
biznesmeni i turyści chcący odwiedzić
jedyne w swoim rodzaju miejsce w Polsce.

się rozwijać?
i żywność, wnętrza przyszłości i przemysł jutra.

ców, stosowania nowocze-
snych metod i technologii,
skutecznej sprzedaży i dys-
trybucji czy właściwego zago-
spodarowania odpadów.

Wnętrza przyszłości oparte
będą o branżę meblarską, wy-
posażenia wnętrz oraz pro-
jektowanie i wzornictwo prze-
mysłowe. Z uwagi m.in. na
wyspecjalizowanie w produk-
cji drewna, papieru budować
i rozwijać chcielibyśmy np.
marki globalne, spersonali-
zowane meble, wzornictwo
przemysłowe oparte o design.

Przemysłem jutra nazwano
obszar skoncentrowany na
produkcji i naprawie maszyn,
przemyśle motoryzacyjnym,
branży lotniczej i pojazdach
szynowych. W tych dziedzi-
nach Wielkopolska ma ogrom-
ny potencjał produkcyjny (np.
powstająca fabryka VW pod

Wrześnią) i naukowo-badaw-
czy, który pomogą rozwinąć
nowe technologie, automaty-
zacja produkcji i tzw. procesy
specjalne (np. obróbka gal-
waniczna, plastyczna i meta-
lurgia proszków).

Wyspecjalizowane procesy
logistyczne (logistyka, trans-
port i gospodarka magazyno-
wa) wynikają z dobrej lokali-
zacji regionu, zwiększającej
jego atrakcyjność inwestycyj-
ną. Zakłada się tutaj rozwój
m.in. transportu multimo-
dalnego (przy użyciu dwóch
lub więcej jego rodzajów), spe-
cjalizację rozwiązań logi-
stycznych i łańcuchów do-
staw (np. elektroniczne śle-
dzenie i zarządzanie ładun-
kami).

Rozwój oparty na ICT wiąże
się z naszym potencjałem
w produkcji komputerów
i elektroniki, technologiach

informacyjno-komunikacyj-
nych i zautomatyzowanych
systemach dla biznesu. Chce-
my inwestować np. w inteli-
gentne systemy transportowe,
energetyczne i oświetlenio-
we, a także w e-usługi i apli-
kacje zarządzające danymi.

Na nowoczesne technolo-
gie medyczne stawiamy ze
względu na powolne starzenie
się społeczeństwa i coraz
częstsze występowanie chorób
cywilizacyjnych. Wymagać to
będzie rozwoju nowych tech-
nologii w dziedzinie ochrony
zdrowia, farmacji, profilak-
tyki, inwestycji w medycynę
spersonalizowaną, a także
opracowania skutecznych me-
tod diagnostyki i leczenia.

Uzupełnieniem tej wyli-
czanki będą obszary innowa-
cji międzybranżowych, tj.
nowe dziedziny i sektory go-

spodarki powstające w wyni-
ku oddziaływania na siebie
istniejących specjalizacji.

Kto musi, a kto chce?

– Poczekajmy kilka lat, a zo-
baczymy, jakie będą efekty
tych poszukiwań i analiz. Do
zadań administracji samo-
rządowej należy przygotowa-
nie strategii rozwoju regionu,
a przecież firmy nie zawsze
chcą ją realizować – urzędowy
optymizm studził nieco radny
Andrzej Pospieszyński.

Dlatego samorząd będzie
stale monitorował rozwój bra-
nż, choćby przy udziale po-
wołanego w grudniu 2014 r.
Wielkopolskiego Forum Inte-
ligentnych Specjalizacji, sku-
piającego firmy i urzędników.
Napisanie programu to prze-
cież dopiero początek wielo-
letniego procesu dostosowy-

wania gospodarek regional-
nych do światowych rynków
i reagowania, np. na pojawia-
jące się w biznesie nowe nisze.

– Pytanie, czy chcemy gonić
króliczka czy go złapać. Bo pi-
sanie o innowacjach i specja-
lizacjach nie jest celem sa-
mym w sobie. Naszym celem
powinna być liczba nowych
miejsc pracy i inwestycje w te
obszary gospodarki, które naj-
lepiej będą potrafiły wyko-
rzystać fundusze z UE – za-
uważył radny Kazimierz Pa-
łasz (SLD-Lewica Razem).

– Chcemy docierać do
przedsiębiorców, nieść kaga-
nek wiedzy i know-how, po-
kazywać, gdzie i w jakich
sektorach starać się o unijne
wsparcie – zapewnia Hanna
Mieszała. – A podstawowym
założeniem nie jest prosty
wzrost produkcji, ale zwięk-
szenie poziomu innowacyjno-
ści gospodarki.

– Nasza strategia zakłada
przede wszystkim wzrost
efektywności pracy, a nie tyl-
ko liczby etatów. Nowe ob-
szary działalności i wspó-
łpracy firm pobudzą gospo-
darkę i zwiększą zatrudnienie
– tłumaczył Leszek Wojta-
siak, członek zarządu woje-
wództwa nadzorujący gospo-
darkę. – Przykładem są cho-
ćby klastry funkcjonujące
w hiszpańskiej Katalonii, któ-
ra dzięki nim rozwija się dy-
namicznie. Tam przed laty
biznesmeni mieli odwagę
i potrafili zainwestować w in-
nowacyjne działania.

– Powinniśmy wspierać no-
woczesny przemysł, wspó-
łpracujący z nauką, by two-
rzyć miejsca pracy inne niż
przy taśmie produkcyjnej lub
w magazynie – dodał Andrzej
Pospieszyński.

Samorząd nie tworzy bez-
pośrednio etatów w gospo-
darce, ale może stymulować
odpowiednie ku temu warun-
ki. Czas pokaże, czy to się uda
i czy biznes skorzysta z tej
oferty. �

Wnętrza przyszłości oparte będą o branżę meblarską i wyposażenia wnętrz oraz projek-
towanie i wzornictwo przemysłowe.

Produkcja biosurowców i zdrowej
żywności wynika z naszej
silnej pozycji na rynku i dobrej

jakości surowców.
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Wieża w dzisiejszym
mieście to najczę-
ściej ozdobny ele-

ment określonego budynku,
spełniający niekiedy funkcję
obserwacyjną lub szkoleniową
– jak w przypadku straży po-
żarnej. Może być też wieża wi-
dokowa czy wieża sportowa.
Kiedyś jednak sprawa nie
była tak prosta i oczywista.

Bez przypadku

W średniowiecznym mieście
wieża była elementem archi-
tektonicznym świadczącym
o stylu i modzie, ale też sta-
nowiła akcent dominujący,
świadczyła o charakterze pre-
zentowanej władzy. Podobnie
jak intuicyjnie z respektem
podchodzimy do osoby wyższej
od nas, dominującej, czujemy
się przytłoczeni jej wzrostem,
tak w skupiskach ludzkich od
zawsze wyższy budynek sym-
bolizował ważniejszą władzę,
dominował nad pozostałymi,
akcentował swoją obecność
i znaczenie. Nieprzypadkowo
zamki, pałace, ważne sank-
tuaria lokowano na wzgó-
rzach. Nie tylko ze względów
praktycznych czy obronnych,
ale też z racji znaczenia, pre-
stiżu. W średniowiecznym
mieście, zwłaszcza dopiero co
lokowanym, nic nie było przy-
padkowe, każdy element miał
swoje znaczenie, coś mówił –
szczególnie ludziom nieumie-
jącym czytać i pisać, kierują-
cym się wrażeniem ze-
wnętrznym. Od zamierz-
chłych czasów stosowano też
różne zabiegi socjotechniczne.

Jest ich bardzo wiele także
w Poznaniu, w obrębie śre-
dniowiecznych murów miej-
skich. Jeszcze w 1910 roku,
w zamku cesarskim przy Św.

Marcinie władze zaborcze ce-
lowo tak zaplanowały wieżę,
by stanowiła dominantę
w sylwetce miasta i świad-
czyła o potędze niemieckiej
władzy. Z tego też powodu po
1945 roku została celowo ob-
niżona.

Najwyższa kolegiata

W dawnym Poznaniu, jak
w każdym średniowiecznym
mieście, budowa wież wiąza-
ła się ze swego rodzaju rywa-
lizacją, jednak zawsze ogra-
niczoną nieprzekraczalnymi
rygorami, zwłaszcza dotyczą-
cymi wysokości. Kontynu-
owano ją nawet mimo logicz-
nych wątpliwości praktycz-
nych. Wieża zawsze była naj-
słabszym elementem budyn-
ku: uderzały w nią pioruny
wywołując nierzadko pożary,
przewracały ją wichury. Mimo
tego podejmowano to ryzyko,
licząc się z jej praktycznym
znaczeniem, jako dogodnego
punktu obserwacyjnego – ale
przede wszystkim by zazna-
czyć jej prestiż.

Obowiązywała zasada,
w myśl której żadna z wież
miejskich nie mogła być wyż-
sza od wieży głównego ko-
ścioła – nie wolno było stawiać
się wyżej od Najwyższego.
W Poznaniu wieża kolegiaty
św. Marii Magdaleny podobno
osiągnęła wysokość 90 me-
trów – i zawsze były z nią kło-
poty. Ozdobna, reprezenta-
cyjna, z hełmem wykonanym
z drewna i blachy, często pło-
nęła po uderzeniu pioruna.
Z kolei w czasie wichur, do-
chodziło do uszkodzeń skle-
pienia nawy głównej. Miesz-
czanie skwapliwie i konse-
kwentnie naprawiali dumnie
górujący nad Poznaniem ele-

ment. Trwało to aż do połowy
XVIII wieku, kiedy to z po-
wodów finansowych rozpo-
czął się proces stopniowej
zagłady świątyni. Jednak
w okresie świetności, gdy wie-
ża miała bogato zwieńczony
hełm, zaprojektowany przez
Jana Baptystę Quadro, wy-
raźnie dominowała nad mia-
stem, wywołując niemałe
wrażenie.

Jeden z elementów tej wie-
ży przetrwał do dziś. To ser-
ce dzwonu, które zerwało się
w XVIII wieku podczas dzwo-
nienia i utkwiło w ziemi, przy
ścianie dzwonnicy dzisiejszej
fary. Element ten budzi zdu-
mienie części turystów
i mieszkańców miasta, nie-
świadomych przeznaczenia
owego dziwnego przedmiotu.

Rola miasta

Z wieżą kolegiaty rywalizo-
wała wieża ratusza, która
przy dość skromnej sylwetce
budynku proporcjami przy-
pominała późniejszy wynala-
zek – antenę przy radiu tran-
zystorowym. Ozdobna, z heł-
mem zmieniającym kształt
po każdej katastrofie budow-
lanej czy pożarze, najczęściej
przewracała się w stronę pół-
nocną, w kierunku ulicy Wro-

nieckiej. Z tej strony nie była
podparta i wyrastała ze ścia-
ny ratusza. A jednak wciąż ją
odbudowywano w takiej po-
staci, pamiętając o monu-
mentalnym efekcie ściany bu-
dynku i wieży od tej strony,
będącej ważnym elementem
Poznańskiego Szlaku Kró-
lewskiego. Dopiero budowa
w XVIII wieku niższej, kla-
sycystycznej wieży według
projektu Antoniego Hoehne
zakończyła cykl ciągłych ka-
tastrof i renowacji.

Wcześniej jednak starano
się tak projektować i budować
wieżę ratusza, by nie prze-
wyższała wysokością wieży
kolegiaty św. Marii Magdale-
ny, ale świetnością i zdobie-
niami skutecznie z nią rywa-
lizowała. Chodziło nie tylko
o względy estetyczne, ale
i o podkreślenie ważnej roli
władz miejskich. Na trasie
Poznańskiego Szlaku Kró-
lewskiego, o czym nie wolno
zapominać, ratusz znajdował
się pomiędzy Bramą Wielką
i zamkiem starosty general-
nego. Odwiedzający Poznań
nie mógł go ominąć.

Kontrola z Ostrowa

Najskromniejsza była wieża
zamkowa, która musiała stra-

cić na wysokości, by nie kon-
kurować z wieżą kolegiaty
św. Marii Magdaleny. Ale
umieszczona na wzgórzu, do-
kładnie na osi ulicy Wielkiej,
doskonale pełniła funkcję ad-
ministracyjnej dominanty
w sylwetce miasta. Masywna,
dość przysadzista, wyróżnia-
ła się na tle smukłych wież ko-
legiaty i ratusza. Była jednak
bardzo wyraźnie osadzona
w tej części Poznania. Sym-
bolizowała wszak władzę pań-
stwową, monarszą.

Pod koniec XVIII wieku zo-
stała rozebrana i dziś tylko na
podstawie szczątkowych ma-
teriałów ikonograficznych mo-
żemy się domyślać, jak mogła
wyglądać. Kształt wieży był
jednym z głównych elemen-
tów burzliwej dyskusji nad
sylwetką odbudowywanego
zamku na Wzgórzu Przemy-
sła. Dziś, gdy zamek już stoi
– choć nadal drażni purystów
– zaczyna coraz bardziej wpi-
sywać się w panoramę Stare-
go Miasta. Wieża – w obec-
nym miejscu i postaci – przy-
pomina zaś o istnieniu Po-
znańskiego Szlaku Królew-
skiego i znaczeniu zamku
w Poznaniu.

Nie można zapominać, że
nad pozostałymi wieżami
miejskimi panowały dwie wie-
że katedry na Ostrowie Tum-
skim. Tam, gdzie zaczęło się
poznańskie osadnictwo i gdzie
w bezpośrednim sąsiedztwie
znajdowała się rezydencja bi-
skupa. Z czasem, po baroki-
zacji sylwetki poznańskiej ka-
tedry i wprowadzeniu ele-
mentów klasycystycznych,
wieże te były już znacznie
niższe. Jeszcze na słynnym
sztychu Brauna i Hogenber-
ga w 1618 roku widać wy-
raźnie, że wielkością i kształ-

tem wyraźnie zaznaczały swo-
ją obecność i podkreślały więź
z pobliskim miastem – a i Po-
znań nie zapominał o miejscu
swego początku.

Trzy ośrodki

Jeżeli spojrzymy na panoramę
średniowiecznego i renesan-
sowego Poznania, zauważymy
trzy ośrodki władzy z cha-
rakterystyczymi wieżami: ko-
ścielny (katedra i kolegiata)
oraz miejski (ratusz) i pań-
stwowy (wieża zamkowa).
Była to bardzo wyrazista sym-
bolika, doskonale czytelna dla
każdego, kto mieszkał w Po-
znaniu – i w każdym podob-
nym ośrodku owego czasu.
Władza pięciu wież.

Kiedy gość wjeżdżał do
dawnego Poznania, po wyso-
kości i kształcie wież był
w stanie zorientować się
w randze i znaczeniu budyn-
ków przez nie zdobionych.
Najpierw mijał „wieże nad
wieżami” – katedry na Ostro-
wie Tumskim, potem, na
wprost, widział bogato zwień-
czoną wieżę ratusza, siedziby
władz miejskich, a dalej wie-
żę zamku na Wzgórzu Prze-
mysła – symbol władzy kró-
lewskiej nad miastem i sie-
dziby monarszego namiest-
nika. Ale najwyższa i naj-
ważniejsza była wieża kole-
giaty św. Marii Magdaleny,
głównej świątyni miasta. Wie-
dział, dokąd zmierzać, w za-
leżności od celu przybycia
i sprawy, którą należało za-
łatwić.

W dzisiejszej panoramie
Poznania nie ma tylko wieży
kolegiaty. Pozostałe nadal ist-
nieją, choć w innym kształcie
niż przed wiekami.

Marek Rezler

Władza pięciu wież

W dzisiejszej panoramie
Poznania nie ma tylko wieży
kolegiaty. Pozostałe nadal

istnieją, choć w innym kształcie niż
przed wiekami.

Obowiązywała zasada, w myśl
której żadna z wież miejskich nie
mogła być wyższa od wieży

głównego kościoła – nie wolno było
stawiać się wyżej od Najwyższego.
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Do dziś, choć w zmienionym kształcie, pozostały w panoramie Poznania cztery z pięciu opisywanych wież: od lewej – ratuszowa, zamkowa (widoczna w tle), dwie katedralne.

Ten element architektoniczny wskazywał kto rządzi
w średniowiecznym mieście. W Poznaniu wysokością
wyróżniały się przed wiekami sylwetki katedry,
kolegiaty, ratusza i zamku.
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Polecamy

Gość czy tyran?

„Skąd wiesz, że mocny maki-
jaż dziewczyny, którą mijasz
codziennie na ulicy, to tylko
oznaka złego gustu, a nie pró-
ba zamaskowania świeżych
siniaków? Czy znajomy z ba-
senu, siłowni albo knajpy to
porządny gość, czy domowy ty-
ran? – te pytania mają zachę-
cić widzów do obejrzenia spek-
taklu „Sophie” w Teatrze No-
wym w Poznaniu. Premiera
odbyła się 6 lutego, a kolejne
spektakle zaplanowano na 21,
22, 24, 25 lutego.

Dwa w jednym

Teatr Wielki w Poznaniu za-
prasza 28, 29 i 31 marca na
dwie połączone opery: „Ca-
valleria rusticana” (Rycer-
skość wieśniacza) Pietro Ma-
scagniego i „Pagliacci” (Paja-
ce) Ruggiero Leoncavallo. Re-
żyserem i scenografem pierw-
szej z nich jest Leszek Mądzik,
natomiast drugą wyreżysero-
wał Krzysztof Cicheński. Kie-
rownictwo muzyczne objął na-
tomiast Gabriel Chmura. Pre-
miera w Poznaniu odbyła się
31 stycznia.

Pole Narcyzów

Do 28 lutego wystawę pod ta-
kim tytułem można obejrzeć
w konińskiej Galerii CKiS Wie-
ża Ciśnień. Ekspozycję obiek-
tów malarskich z użyciem mul-
timediów, dotyczącą kultury
narcyzmu, przygotował An-
drzej Bednarczyk, prof. ASP
w Krakowie. Autor zajmuje
się malarstwem, grafiką, fo-
tografią, rysunkiem, tworzy
instalacje, obiekty, sztukę
książki. RAK

W Pile i Lesznie wybrano
już szefów podległych sa-
morządowi województwa
muzeów. Konkursy roz-
strzygnięto też w Kaliszu
i Koninie, gdzie zwycięz-
cy czekają na akceptację
zarządu województwa.
Nie znamy natomiast na-
zwisk osób, które pokie-
rują placówkami w Do-
brzycy i Gnieźnie.

Konkursy na stanowisko
dyrektora samorządowego
muzeum ogłoszono w sześciu
spośród dziewięciu wojewódz-
kich placówek. Najszybciej
rozstrzygnięto je w pilskim
i leszczyńskim muzeum okrę-
gowym, gdzie w konkursach
zwyciężyli dotychczasowi dy-
rektorzy. Witold Omieczyński
(Leszno, pokonał 4 kandyda-
tów) i Ziemowit Niedźwiedzki
(Piła, jedyny spełnił wymogi)
zyskali już akceptację zarządu
województwa.

Na aprobatę czekają nato-
miast zwycięzca konkursu
w Kaliszu (tam startowało
5 kandydatów, a 3 zaproszo-
no na rozmowy) Jerzy Alek-
sander Splitt, kierujący dotąd
placówką, a także obecny szef
muzeum w Koninie Lech Ste-
faniak, który pokonał w po-
stępowaniu dwie osoby.

W Muzeum Ziemiaństwa
w Dobrzycy do konkursu sta-

nęło troje kandydatów, ale
komisja rekomendowała mar-
szałkowi dwie osoby: kieru-
jącego dotąd placówką Woj-
ciecha Dąbrowskiego i Wie-
sława Kaczmarka.

Sporo kandydatów, aż 12
osób, chciało kierować Mu-
zeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie. Komi-
sja konkursowa wyłoniła
6 osób, a marszałkowi reko-
mendowała ostatecznie trzy:
Michała Bogackiego, Piotra
Pokorę i dotychczasowego
dyrektora Tomasza Sawic-
kiego.

Samorządowi województwa
wielkopolskiego podlega dzie-
więć regionalnych muzeów,
których dyrektorzy pracują
na tzw. kontraktach, umo-
wach na czas określony. Zgod-
nie z prawem, jeśli objęli sta-
nowiska przed 2012 r., mogli
na nich pozostać tylko do
końca 2014 r. W tym czasie
zarząd województwa mógł po-
nownie powołać szefów tych
placówek na okres od 3 do
7 lat, bez przeprowadzania
konkursu.

Takie rozwiązanie przyjęto
tylko w trzech muzeach:
w Żabikowie, na Lednicy
i w Szreniawie. Ich wyróż-
niający się dyrektorzy zosta-
li powołani na stanowiska
na okres 5 lat. RAK

Kto dyrektorem?
Reżyser „Dziadów” w po-
znańskim Teatrze Nowym
Radosław Rychcik otrzy-
mał Paszport „Polityki”
w kategorii „teatr”.

Paszporty „Polityki”, jedne
z ważniejszych nagród kultu-
ralnych w Polsce, wręczono 13
stycznia podczas gali w war-
szawskiej Operze Narodowej.
Tygodnik przyznaje nagrody
od 1993 r. w sześciu dziedzi-
nach: film, teatr, sztuki wi-
zualne, muzyka poważna, mu-
zyka popularna, literatura.

Z trzech nominacji w każdej
kategorii (zgłaszają je kryty-
cy kulturalni z różnych me-
diów) laureatów wybrali
dziennikarze „Polityki”. Na-
grody przyznawane są nie za
popularność czy rozgłos kon-
kretnej osoby lub grupy, lecz
za wartość kulturalną.

Radosław Rychcik zwycię-
żył w kategorii „teatr”. Doce-
niono go „za reżyserię spek-
taklu <<Dziady>> w Teatrze
Nowym w Poznaniu, za bra-
wurowe włączenie polskiego
arcydramatu w przestrzeń
współczesnej, zbiorowej wy-
obraźni, w której Guślarz,
Konrad i Upiór odżywają jako
postaci z filmów Tarantino,
Lyncha czy Kubricka”.

Urodzony w Poznaniu re-
żyser Jan Komasa otrzymał

Paszport „za film <<Miasto
44>>, w którym tragedia Po-
wstania Warszawskiego opo-
wiedziana została nowocze-
snym językiem, trafiającym
do młodego widza. Za wy-
obraźnię, ambicję i perfek-
cyjny warsztat reżyserski”.

W kategorii „muzyka po-
ważna” nagrodzono zespół
„Kwadrofonik”, w którym
gra pochodząca z Kalisza
pianistka Emilia Sitarz.
Jury dostrzegło „wirtuozerię,
wyobraźnię, wrażliwość i po-
czucie humoru, które spra-

wiają, że ich wykonania
i opracowania muzyki z róż-
nych światów – klasyki, fol-
ku, piosenek dziecięcych – są
tak wyrafinowane i zarazem
ujmujące”.

W gronie nominowanych
do Paszportu byli też: Wero-
nika Szczawińska, która od
tego sezonu jest kierowni-
kiem artystycznym Teatru
im. W. Bogusławskiego w Ka-
liszu, poznański klarnecista
Wacław Zimpel i urodzony
w Koninie kompozytor Da-
riusz Przybylski. RAK

Paszporty dla Wielkopolan

Dziennikarze „Polityki” docenili reżyserię spektaklu „Dziady”.
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Budzenie wielkopolskiej
kultury zaczęło się
w 2012 r., kiedy ruszył

zainicjowany przez samorząd
województwa projekt „Wiel-
kopolska: Rewolucje”. Poprzez
sztukę i twórcze prowokacje
miał zintegrować mieszkań-
ców oraz przełamać stereotyp,
że poza wielkomiejskimi
ośrodkami nie ma potencjal-
nych twórców i odbiorców
sztuki awangardowej.

Pomysł okazał się „strzałem
w dziesiątkę”, dlatego w 2013
i 2014 r. rozszerzono go, wpi-
sując „Rewolucje” w szerszą
kampanię o nazwie „Budzik
kulturalny”, która zachęca-
łaby do uczestnictwa w wy-
darzeniach artystycznych
mieszkańców województwa
i turystów.

– Przez te dwa lata w „Re-
wolucjach” wzięło udział 70
znanych artystów: aktorzy,
reżyserzy, scenografowie
i kompozytorzy – wymieniała
kuratorka projektu Agata Si-
wiak. – A ich uczestnicy, nie-
kiedy ze środowisk wykluczo-
nych społecznie i kulturowo,
jak domy dziecka lub pomocy
społecznej, mieli od 6 do 80 lat.

– Zaletą zakończonych już
„Rewolucji” jest fakt, że część
projektów jest kontynuowa-
na i rozwijana. Lokalne spo-
łeczności działają dalej: za-
kładają stowarzyszenia, fun-
dacje, sięgają po granty, two-
rzą nowe projekty – podkre-
śliła dyrektor Departamentu
Kultury UMWW Agata
Grenda.

„Budzik” miał stworzyć
markę wielkopolskiej kultury,
dlatego w specjalnym kon-
kursie wybrano logo i ha-
sło: „Wielkopolska. Kultura
u podstaw”. – To symbol, na
który musimy w najbliższym
czasie zapracować – zastrze-
gła jednak Agata Grenda.

Jak jeszcze promowano na-
szą kulturę? W regionie od-

były się dwie wizyty studyjne
dla zagranicznych kuratorów,
a nasi artyści i zespoły te-
atralne wyjechali za granicę,
pełniąc funkcję Ambasado-
rów Wielkopolskiej Kultury.
Aktorzy Teatru Nowego po-
jechali m.in. do Izraela i Buł-
garii, orkiestra Amadeus do
Wiednia, a Polski Teatr Tań-
ca – do Rumunii.

Przeszkolono też ludzi
związanych z kulturą, którzy
narzekali na procedury i wy-
tyczne związane z konkur-
sami o granty. Seminaria dla
300 osób, podczas których
omówiono m.in. kwestie fi-
nansowania projektów kul-
turalnych, odpowiedniej pro-
mocji i zarządzania nimi, od-
były się w Lesznie, Kaliszu,
Koninie, Pile i Poznaniu.

Promocję uzupełnia portal
internetowy kulturaupod-
staw.pl, publikujący teksty
o tematyce kulturalnej, rela-
cje z wydarzeń, zapowiedzi.
– Brakowało nam miejsca,
gdzie można podyskutować
o sztuce, pokłócić się, prze-
czytać recenzję – stwierdziła
Agata Grenda.

Realizację „Budzika” za-
kończy mobilna wystawa pre-
zentująca Wielkopolskę jako
kolebkę polskiej państwowo-
ści i chrześcijaństwa.

Na działania promujące
i aktywizujące naszą kulturę,
realizowane do czerwca 2015
r., samorząd województwa
przeznaczył niemal 5 mln zł.
Aż 85 proc. tej kwoty pocho-
dzi z Unii Europejskiej. RAK

Budzik ożywił prowincję
Wystawy, koncerty, spektakle, wizyty kuratorów, szkolenia, wyjazdy zagraniczne
i nowy portal internetowy – to projekty w ramach „Budzika kulturalnego”.

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy w ramach „Budzika” miała okazję wystąpić
w poznańskiej Auli UAM.
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JEREMIE (ang. Joint European Resources for
Micro-to-Medium Enterprises – wspólne zasoby
dla małych i średnich przedsiębiorstw) to ini-
cjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana
w 2007 r. przez Komisję Europejską i Euro-
pejski Bank Inwestycyjny. W jej ramach wy-
korzystywane są mechanizmy wsparcia od-
nawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia
dla firm).
Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finanso-
wania mikro, małym i średnim przedsiębior-
stwom. W Wielkopolsce funkcję menedżera
funduszu powierniczego pełni Bank Gospo-
darstwa Krajowego. We wdrażanie inicjatywy

są zaangażowani również wybierani przez
BGK w konkursach pośrednicy finansowi,
udzielający wsparcia ostatecznym odbiorcom
– MŚP.
Do tej pory podpisano 47 umów operacyj-
nych z pośrednikami na łączną kwotę ponad
915 mln zł. Dzięki zaangażowaniu tych pie-
niędzy oraz wkładu własnego pośrednicy za-
warli prawie 6800 umów z firmami prowa-
dzącymi działalność gospodarczą, które
otrzymały dzięki temu pożyczki lub porę-
czenia. Pozwoliło to przedsiębiorcom na
uzyskanie łącznego wsparcia o wartości
niemal 1,8 mld zł.

Pożyczkowa inicjatywa dla firm
JESSICA (ang. Joint European Support for Su-
stainable Investment In City Areas – wspólne
europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwe-
stycji na obszarach miejskich) jest inicjatywą
Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku In-
westycyjnego. W Wielkopolsce JESSICA wspie-
ra przedsięwzięcia rewitalizacyjne na terenach
miast oraz instytucje otoczenia biznesu, po-
przez udzielanie preferencyjnych pożyczek
przeznaczonych na projekty miejskie, które po-
winny łączyć elementy komercyjne ze spo-
łecznymi.
Mechanizm wsparcia powstał dzięki współpracy
z EBI, który pełni obowiązki menedżera fun-

duszu powierniczego oraz z BGK, który jako
Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich udzie-
la pożyczek beneficjentom ostatecznym.
Do tej pory zawarto 35 umów inwestycyjnych
na łączną kwotę ponad 318 mln zł. Finanso-
wanie otrzymały takie projekty, jak np. rewi-
talizacja targowiska miejskiego w Gnieźnie,
adaptacja budynku na multimedialne centrum
komunikacji w Jarocinie, adaptacja dawnego
hotelu „Polonez” na centrum akademickie
w Poznaniu, rewitalizacja dworca PKP w Wą-
growcu czy trwająca od niedawna budowa
obiektu biurowo-handlowo-usługowego „Bał-
tyk” w Poznaniu.

Rewitalizacja nie tylko murów

Realizacja Wielkopolskie-
go Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na

lata 2007-2013 nie została
jeszcze zakończona. Nadal pro-
wadzone są różne przedsię-
wzięcia wspierane pieniędzmi
unijnymi z tej puli. Zdecydo-
wana większość eurofunduszy
(ponad 96 proc.) została już
jednak wydana. Na co prze-
znaczono pieniądze z WRPO?

W ramach programu Wiel-
kopolska otrzymała łącznie
1,33 mld euro. Realizowane
projekty obejmują wiele róż-
nych dziedzin wsparcia. Są to

m.in.: drogi, środowisko, edu-
kacja i ochrona zdrowia, inwe-
stycje w MSP, transport miej-
ski, kultura i turystyka. Naj-
większą liczbę przedsięwzięć
pod względem wartości dofi-
nansowania stanowią inwe-
stycje drogowe, przedsięwzię-
cia z zakresu infrastruktury
społecznej i ochrony zdrowia
publicznego oraz projekty śro-
dowiskowe.

Dotychczas ogłoszono 85
konkursów na dofinansowa-
nie. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się konkursy
wspierające przedsiębiorców.

Tylko na jeden z nich złożono
ponad tysiąc aplikacji. Dużą po-
pularnością cieszył się także
konkurs dotacji na inwestycje
drogowe, gdzie wartość wnio-
sków o dofinansowanie prawie
sześciokrotnie przekroczyła
pulę pieniędzy przeznaczoną na
ten cel.

Do dofinansowania wybrano
dotychczas 2531 projektów,
a przyznane wsparcie wynosi
niemal 6,3 mld zł. Zaintereso-
wanie dotacjami znacznie prze-
wyższyło sumę dostępnych pie-
niędzy, dlatego utworzono listę
rezerwową, na której znajduje

się 1247 projektów o wartości
dofinansowania 1,1 mld zł.

Według stanu na 31 grudnia
ubiegłego roku w ramach
WRPO podpisano 2211 umów
o dotację na kwotę dofinanso-
wania ze środków UE przekra-
czającą 5,3 mld zł. Wartość
ogółem wszystkich realizowa-
nych projektów to suma 9,8
mld zł. Z tego ponad 4,5 mld zł
przekazano już beneficjentom.
Dotychczas bowiem 1942 be-
neficjentów zakończyło reali-
zację swoich projektów i rozli-
czyło wnioski o płatność koń-
cową.

W ramach WRPO realizo-
wane są także projekty klu-
czowe dla regionu (wyłaniane
w trybie pozakonkursowym),
m.in. takie, jak: budowa Wiel-
kopolskiej Sieci Szerokopa-
smowej (wartość ogółem po-
nad 410 mln zł, wartość do-
finansowania UE przekracza
283 mln zł), budowa trasy
tramwajowej os. Lecha – Fra-
nowo (odpowiednio 266 mln
zł i niemal 100 mln zł), prze-
dłużenie trasy PST do Dwor-
ca Zachodniego w Poznaniu
(126 mln zł i prawie 55 mln
zł z UE), zakup 22 pociągów

„elf” (470 mln zł i 162 mln
zł).

Ponadto wśród kluczowych
inwestycji znalazły się m.in.:
rozbudowa kilku uczelni w Po-
znaniu oraz państwowych wyż-
szych szkół zawodowych
w Wielkopolsce, budowa dróg
i obwodnic (np. Murowanej
Gośliny i Piły), remonty dwóch
linii kolejowych (nr 356 i 357)
oraz przedsięwzięcia związane
z kulturą i historią (np. Wzgó-
rze Lecha w Gnieźnie czy Re-
zerwat Archeologiczny na
Ostrowie Tumskim w Pozna-
niu). PPIITT

Ponad dziewięć tysięcy przedsięwzięć
wspartych z pieniędzy unijnych
Wartość wszystkich zrealizowanych projektów sięga prawie dziesięciu miliardów złotych.

Zakład Piekarski Maciejewska Elżbieta, Maciejewski Roman
sp.j. dzięki pieniądzom unijnym kupił sprzęt i maszyny umoż-
liwiające produkcję bułki ciabatta extra z dodatkiem czosn-
ku i cebuli, a także wprowadzenie całkiem nowych produk-
tów: chleba graham, bułki z ziarnami dyni oraz chleba ra-
zowego z dynią. 
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Modernizacja jezdni w Puszczykowie, pomiędzy drogą wo-
jewódzką nr 430 a Wielkopolskim Parkiem Narodowym, była
jednym z projektów poprawiających dostęp do regionalne-
go i ponadregionalnego układu drogowego. Zmotoryzowa-
ni mogą pokonywać odnowiony odcinek nie tylko bez-
pieczniej, ale i szybciej.

Na poznańskim Ostrowie Tumskim powstała nowatorska pla-
cówka, w której zwiedzający odkrywają korzenie miasta i po-
czątki polskiej państwowości. Rezerwat Archeologiczny Ge-
nius loci zbudowano w miejscu odkrycia bardzo dobrze za-
chowanych drewniano-ziemnych wałów obronnych grodu po-
znańskiego z końca X w.



Monitor Wielkopolski | luty 2015
www.monitorwielkopolski.pl promocja WRPO

13

ZZaattwwiieerrddzzeenniiee  ww  ggrruuddnniiuu  uubbiiee--
ggłłeeggoo  rrookkuu  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo
RReeggiioonnaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  OOppee--
rraaccyyjjnneeggoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002200
((WWRRPPOO  22001144++))  nniiee  oozznnaacczzaa,,  żżee
ssttrruummiieeńń  uunniijjnnyycchh  ppiieenniięęddzzyy
aauuttoommaattyycczznniiee  zzaacczząąłł  zzaassiillaaćć
ggoossppooddaarrkkęę  rreeggiioonnuu..  ZZaanniimm  zzoo--
ssttaannąą  rroozzppiissaannee  ppiieerrwwsszzee  kkoonn--
kkuurrssyy,,  kkoonniieecczznnee  jjeesstt  uussttaalleenniiee
rreegguułł,,  kkttóórree  bbęęddąą  oobboowwiiąązzyy--
wwaaćć  pprrzzyy  uubbiieeggaanniiuu  ssiięę  oo  ffii--
nnaannssoowwee  wwssppaarrcciiee  zz  UUEE..

17 grudnia komisarz ds. po-
lityki regionalnej Corina Creţu
zatwierdziła w imieniu Komisji
Europejskiej WRPO 2014+.
Wiadomo, że do dyspozycji 
w ramach programu jest 2,45
mld euro i jakie dziedziny za te
pieniądze będą wspierane 
w ciągu najbliższych lat. Pro-
gram regionalny wymaga jed-
nak uszczegółowienia, zwłasz-
cza w zakresie zasad jego re-
alizacji. 

Szczegółowy opis osi priory-
tetowych programu operacyj-
nego to dokument, który jest
przygotowywany i przyjmowany

przez instytucję zarządzającą
programem operacyjnym (w tym
przypadku Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego) oraz za-
twierdzany w zakresie wyboru
projektów przez komitet mo-
nitorujący, określający zwłasz-
cza zakres działań lub pod-
działań realizowanych w ra-
mach poszczególnych osi prio-
rytetowych programu opera-
cyjnego.

W celu ujednolicenia przy-
gotowania i wdrożenia wszyst-
kich programów operacyjnych
na lata 2014-2020, ogólne
zasady prac dla tego typu do-
kumentów uszczegóławiających
sformułowane zostały w spe-
cjalnych wytyczych Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Ze względu na charakter in-
formacji zawartych w szczegó-
łowym opisie priorytetów
(SzOP), stanowi on kompen-
dium wiedzy dla potencjalnych
beneficjentów programu ope-
racyjnego na temat możliwości
i sposobu realizacji projektów.
Zawarte w SzOP informacje

dotyczące typów projektów, li-
sty potencjalnych beneficjen-
tów, grup docelowych wsparcia
oraz systemu wdrażania, uła-
twią przygotowanie projektu 
i prawidłowe sporządzenie
wniosku o jego dofinansowanie. 

Jednocześnie dokument ten
stanowi podstawę do przygo-
towania i przedstawienia ko-
mitetowi monitorującemu do
analizy i zatwierdzenia kryteriów
wyboru projektów w ramach or-
ganizowanych konkursów. 

Przyjęty SzOP oraz kolejne
jego wersje zamieszczane są na
stronie internetowej WRPO
2014+, www.wrpo.wielkopol-
skie.pl, wraz z formularzem
uwag do dokumentu. Wszystkie
zgłoszone uwagi są rozpatry-
wane, przedstawiane zarządo-
wi województwa, który m.in. na
ich podstawie decyduje o wpro-
wadzeniu ewentualnych zmian.
Podlega on również weryfikacji
Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju, np. pod względem
zgodności z umową partner-
stwa.                              PPIITT

Ustalenie reguł gry
WW  ssttyycczznniiuu  sswwąą  pprreemmiieerręę  mmiiaałłyy
ppoorrttaallee  iinntteerrnneettoowwee  pprrooggrraammóóww
ooppeerraaccyyjjnnyycchh  nnaa  nnoowwąą  ppeerr--
ssppeekkttyywwęę  ffiinnaannssoowwąą..  ZZmmiieenniiłłaa
ssiięę  nniiee  ttyyllkkoo  iicchh  aarrcchhiitteekkttuurraa,,  aallee
pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ffiilloozzooffiiaa  ffuunnkk--
ccjjoonnoowwaanniiaa..

W poprzednim rozdaniu unij-
nych pieniędzy (2007-2013)
każdy z programów operacyj-
nych utworzył własną stronę
internetową, na której można
znaleźć najistotniejsze infor-
macje. Na większości z nich po-
jawiały się analogiczne dane, ale
ich rozmieszczenie, architektu-
ra serwisów, były bardzo różno-
rodne. To utrudniało groma-
dzenie informacji przez inter-
nautów zainteresowanych fun-
duszami europejskimi. W nowej
perspektywie finansowej (na
lata 2014-2020) postanowiono
to zmienić.

Prace nad stworzeniem spój-
nego systemu stron interneto-
wych rozpoczęły się jeszcze 
w 2013 r. Ideą była budowa nie
tylko wspólnej architektury, ale
przede wszystkim zmiana filozofii

funkcjonowania serwisów inter-
netowych, które miały uwzględ-
niać w maksymalnym stopniu
podejście proklienckie, stawia-
jące internautę na pierwszym
miejscu. Całość działań zosta-
ła poparta analizami, badania-
mi i doświadczeniem firmy
współpracującej z Minister-
stwem Infrastruktury i Rozwoju.

W drugiej połowie stycznia
nowy system zaczęto wdrażać.
Uruchomiono strony progra-
mów zarządzanych na szczeblu
krajowym. Postawiono na przej-
rzystość serwisów, ich dosto-

sowanie do korzystania na urzą-
dzeniach mobilnych i na użyt-
kową formę przekazywania tre-
ści. 

W najbliższych miesiącach
należy spodziewać się analo-
gicznych zmian serwisów re-
gionalnych programów opera-
cyjnych. Z serwisu RPO będzie
istniało przekierowanie do wy-
szukiwarki dotacji na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ma to ułatwić poszukiwanie róż-
norodnych form unijnego wspar-
cia w ramach wszystkich pro-
gramów operacyjnych.      PPIITT

Nowe portale funduszy

Nowe strony są responsywne, co oznacza, że dostosowują
się do rozdzielczości urządzenia, na jakim są oglądane.
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Niebawem wyłoniony zo-
stanie pełny skład Ko-
mitetu Monitorującego

WRPO 2014+. Na swym pierw-
szym posiedzeniu grono to po-
winno zatwierdzić kryteria oce-
ny w naborach projektów orga-
nizowanych w ramach programu
regionalnego. Zainteresowanie
unijnym wsparciem z dnia na
dzień jest coraz większe.

Potencjalni beneficjanci Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2014-2020 powinni się jeszcze
uzbroić w cierpliwość. Zanim
rozpisane zostaną pierwsze na-
bory, konieczne jest opraco-
wanie uszczegółowienia pro-
gramu (szerzej o tym w tekście
poniżej), którego elementy za-
akceptować musi komitet mo-
nitorujący. Grono to jest obec-
nie właśnie wyłaniane. W jego
skład wejdą przedstawiciele
strony samorządowej, rządowej
oraz partnerów społeczno-go-
spodarczych. Łącznie – ponad
40 osób. 

Członkowie KM powinni po-
siadać doświadczenie w za-
gadnieniach dotyczących re-
alizacji programów współfi-
nansowanych przez Unię Eu-

ropejską lub dziedzinach bę-
dących bezpośrednio przed-
miotem interwencji Wielko-
polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2014-2020.

Prawdopodobnie jeszcze w lu-
tym znany będzie pełny skład
komitetu. Pierwsze posiedzenie
odbędzie się jednak najwcze-

śniej w marcu. Planuje się, że
przyjęte zostaną wówczas kry-
teria oceny projektów, co jest
niezbędne do rozpisania kon-
kursów o unijne dofinansowanie. 

Tych nie mogą się już do-
czekać przedsiębiorcy – po-
tencjalni beneficjenci. Świad-
czy o tym olbrzymie zaintere-
sowanie spotkaniami organi-

zowanymi przez lokalne punk-
ty informacyjne funduszy eu-
ropejskich, podczas których
udzielane są informacje o moż-
liwości uzyskania unijnego
wsparcia w najbliższych la-
tach. Lista zgłoszeń niemal
na każde spotkanie zamykana
jest przed terminem z powodu
braku miejsc.                 PPIITT

Najpierw komitet monitorujący, 
a potem konkursy na dofinansowanie
Przedsiębiorcy nie mogą doczekać się pierwszych naborów wniosków o dotację.

Komitet monitorujący działa
jako niezależny organ, peł-
niący funkcje doradczo-opi-
niodawcze. Jego rolą jest
monitorowanie realizacji
WRPO 2014+, w tym m.in.
przegląd wdrażania progra-
mu i zakładanych wskaźni-
ków czy celów. Komitet zaj-
muje się rozpatrywaniem 
i zatwierdzaniem metodyki 
i kryteriów wyboru projektów
oraz wszelkich propozycji in-
stytucji zarządzającej doty-
czących zmian programu.
Przedstawia uwagi związane
z wdrażaniem i ewaluacją
programu oraz monitoruje
działania podjęte w ich na-
stępstwie. 
Posiedzenia KM odbywają
się w zależności od potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. Jego szczegółowy
skład, tryb pracy oraz zasa-
dy działania określa instytu-
cja zarządzająca programem,
przy której funkcjonuje też
sekretariat zapewniający ob-
sługę prac komitetu.

W skład komitetu monitorującego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej
oraz partnerów społeczno-gospodarczych.
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Nadzorują
WRPO 2014+
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– Uzupełniamy kontrakty te-
rytorialne o wysokość, sposób 
i warunki dofinansowania re-
gionalnych programów na lata
2014-2020 tak, aby umożliwić
jak najszybsze ich uruchomienie
– podkreśliła minister Maria
Wasiak, mówiąc o zmianach 
w zapisach porozumień. Zosta-
ną one wprowadzone za pomo-
cą aneksu. 

Najpierw obie strony kon-
traktu (rządowa i samorządowa)
przygotują stanowiska nego-
cjacyjne, a następnie odbędą
się dalsze rozmowy. – Po przy-
jęciu aktualizacji kontraktów,
regiony będą mogły rozpocząć
w pełni wdrażanie RPO – pod-
kreśliła minister Wasiak.

Kluczowe uzupełnienia do-
tyczą zakresu zobowiązań fi-
nansowych obu stron, wynika-
jących z realizacji programów
regionalnych, współpracy i mo-
nitoringu, kontraktowania fun-
duszy oraz możliwości ich re-
alokacji, a także planowania,
uruchamiania i rozliczania pie-
niędzy w ramach RPO. 

Wielkopolskę reprezentował
na spotkaniu członek zarządu
województwa Leszek Wojta-
siak.                              PPIITT

Spotkanie 
z marszałkami 
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Polska jest jednym z trzech
pierwszych państw, które za-
kończyły opracowywanie i ne-
gocjacje dokumentu progra-
mowego, określającego krajo-
we zasady wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich w per-
spektywie 2014-2020. Budżet
przyjętego programu wynosi
ponad 13,5 mld euro, w tym
pieniądze UE stanowią 8,6
mld euro, a krajowe środki pu-
bliczne – 4,9 mld euro. 

PROW 2014-2020 koncen-
trować się będzie przede

wszystkim na realizacji celów
związanych z poprawą konku-
rencyjności rolnictwa, zrówno-
ważonym zarządzaniem zaso-
bami naturalnymi i działaniami
w dziedzinie klimatu oraz zrów-
noważonym rozwojem teryto-
rialnym obszarów wiejskich.

Na co pieniądze?

Do zadań samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego, jako
instytucji wdrażającej PROW,
będzie należało przyjmowanie
wniosków o przyznanie pomo-
cy, wniosków o płatność oraz
czynności kontrolne działań
objętych programem. 

Dofinansowane zostaną in-
westycje w środki trwałe, a po-
przez scalanie gruntów rol-
nych i leśnych – przedsięwzię-
cia poprawiające strukturę ob-
szarową gospodarstw. W ra-
mach działania „Podstawowe
usługi i odnowa miejscowości
na obszarach wiejskich” wspie-
rane będą projekty przyczy-
niające się do poprawy wa-
runków życia i prowadzenia
działalności gospodarczej. Re-
alizowane one będą poprzez
trzy poddziałania. 

Pierwsze dotyczyć będzie in-
westycji związanych z energią
odnawialną i małą infrastruk-
turą, w tym budową i moder-

nizacją dróg lokalnych oraz
gospodarką wodno-ściekową.
W ramach drugiego poddzia-
łania możliwe będzie tworzenie
i modernizacja targowisk i in-
nych obiektów handlowych,
gdzie rolnicy będą mogli sprze-
dawać produkty wytworzone
w gospodarstwie. 

By zapewnić odpowiednie
warunki do organizowania i an-
gażowania społeczności wiej-
skiej w wydarzenia artystyczne,
kulturalne czy integracyjne,
wspierane będą również inwe-
stycje w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne. 

Celem trzeciego poddziała-
nia jest dofinansowanie badań

i inwestycji związanych z po-
prawą stanu dziedzictwa kul-
turowego, ochroną zabytków 
i budownictwa tradycyjnego. 

Z kolei rozwój lokalny w ra-
mach inicjatywy LEADER obej-
mować będzie wsparcie przy-
gotowawcze, wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju i pro-
jektów współpracy oraz dofi-
nansowanie kosztów bieżą-
cych i aktywizacji.

Czekają na ustawy

Obecnie Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi prowadzi
prace nad przygotowaniem le-
gislacji krajowej (ustaw i roz-

porządzeń wykonawczych).
Najwcześniej z przedstawio-
nego zakresu zostanie uru-
chomione „Wsparcie przygo-
towawcze” dla lokalnych grup
działania. Planuje się, że na-
stąpi to pod koniec pierwsze-
go półrocza 2015 r. Nato-
miast wybór lokalnych strate-
gii rozwoju realizowanych przez
lokalne grupy działania musi
nastąpić maksymalnie w ter-
minie 2 lat od przyjęcia umo-
wy partnerstwa, czyli do 23
maja 2016 r. 

Więcej szczegółowych infor-
macji dotyczących PROW 
można znaleźć na stronie
www.prow.umww.pl.

Nowy PROW na lata 2014-2020 już zatwierdzony

Grüne Woche (Zielony Ty-
dzień) to największe na
świecie targi rolnictwa,

żywności i ogrodnictwa, które
od 1926 r. organizowane są na
terenie Targów Berlińskich. 
W tym roku trwały od 16 do 25
stycznia. Przez 10 dni na 124
tys. m kw. swoją ofertę poka-
zywali wystawcy z ponad 70
krajów.

Obecność Wielkopolski na
tym najważniejszym branżo-
wym spotkaniu przyczyniła się
do promocji producentów lo-
kalnej żywności, produktów re-
gionalnych i tradycyjnych oraz
propagowania kulinarnych tra-
dycji kultywowanych na ob-
szarach wiejskich. Producenci,
którzy prezentowali wysokiej ja-
kości regionalne produkty, byli
swoistą wizytówką naszego re-
gionu. Większość z nich jest
zrzeszona w Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska. 

Gospodarze naszego stoiska
przygotowali prawdziwą ucztę
dla koneserów zdrowego i do-
brego jedzenia, podczas której
przedstawiciele wielkopolskich
firm zachęcali do degustacji
swoich produktów. 

Samorząd województwa re-
prezentował w Berlinie wice-
marszałek Krzysztof Grabowski,
a za przygotowanie wielkopol-
skiego stoiska odpowiadał De-
partament Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi UMWW. Wynajem części
powierzchni wystawienniczej

dla naszego regionu został sfi-
nansowany przez Sekretariat
Regionalny Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich w ramach
realizacji planu na lata 2014-
-2015. 

Bogactwo smaków 

Wystawcy starali się zadowolić
różne gusta smakoszy. Można
było skosztować wędlin wy-
twarzanych w sposób trady-
cyjny, z wielkopolskich surow-
ców, oferowanych przez firmę
„Tradycyjne Jadło”. Obiekt Rol-
ny „Linie” – Marek Grądzki ra-
czył miłośników kozich serów
produktami na bazie mleka
niepasteryzowanego, pocho-
dzącego od kóz żywionych 

w okresie pastwiskowym wy-
łącznie zielonką z własnych
ekologicznych łąk. Sery te
powstają w wyniku szczepie-
nia szlachetnymi kulturami
bakterii, a następnie mleko
jest ścinane oryginalną pod-
puszczką roślinną lub zwie-
rzęcą. 

Nie mogło też zabraknąć na
naszym regionalnym stoisku
najbardziej znanego na rynku
serka wiejskiego typu „Cot-
tage Cheese”, produkowane-
go przez nowoczesną Okrę-
gową Spółdzielnię Mleczarską
w Kole. Z kolei Średzka Spół-
dzielnia Mleczarska „Jana”
oferowała doskonałej jako-
ści mleko i przetwory mlecz-
ne. 

Promocja specjałów

Współuczestniczenie w takich
wydarzeniach to szansa na po-
kazanie regionalnych produk-
tów potencjalnym nabywcom.
Wśród wystawców obecna była
m.in. mała wielkopolska firma
„Cameleon”, zajmująca się tło-
czeniem olei na zimno z nasion
posiadających certyfikaty „Bio”,
uprawianych przez wielkopol-
skich rolników (len, rzepak,
lnianka). Natomiast właścicie-
le gospodarstwa agrotury-
stycznego „Sycyn pod Lipą”
serwowali uczestnikom targów
słynny sycyński chleb, przed-
stawiając sposób jego pro-
dukcji, polegający na wypie-
kaniu go w tradycyjnym piecu

chlebowym. Ciasto wyrabiane
jest na naturalnym zakwasie, 
a pieczywo żytnie nie zawiera
drożdży. 

Na tych, którzy odwiedzili
stoisko Wielkopolski, czekała
również słodka niespodzian-
ka. Wytwórnia Lodów „Miś”
Ewy Pomes częstowała lodami
wytwarzanymi na bazie pro-
duktów regionalnych i ekolo-
gicznych.

Rozmowy o rolnictwie 

W trakcie targów, na zapro-
szenie koordynatora polityki
rolnej Hesji Joachima Die-
snera, odbyło się spotkanie 
z wicemarszałkiem Krzyszto-
fem Grabowskim. Rozmawia-

no przede wszystkim o rozwoju
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska, o dotychczaso-
wej współpracy Hesji i nasze-
go regionu oraz o planach na
przyszłość. 

Targi w Berlinie są okazją do
prezentacji krajów i regionów,
a także miejscem spotkań
partnerów z branży spożyw-
czej, ogrodniczej, turystycz-
nej oraz specjalistów z zakre-
su rozwoju obszarów wiej-
skich. Udział w tym wydarzeniu
był niewątpliwie okazją do wy-
miany doświadczeń, upo-
wszechnienia dobrych praktyk
i nawiązania współpracy 
z partnerami z zagranicy. Go-
ście mogli porównać smak
regionalnych potraw z całego
świata oraz zapoznać się z naj-
nowszymi osiągnięciami w za-
kresie rolnictwa, turystyki 
i agroturystyki.

Program targów wzbogaciły
też liczne wykłady, których te-
matem były m.in. zagadnienia
z dziedziny rolnictwa i ogrod-
nictwa, dotyczące zapotrzebo-
wania na surowce i ekologicz-
ną energię.

Duże zainteresowanie wiel-
kopolskich przedsiębiorców
udziałem w tej międzynarodo-
wej wystawie producentów 
i przetwórców żywności jest
dowodem na to, że lokalne
produkty odgrywają coraz
większą rolę i tworzą potencjał
kulinarny regionu.

Kulinarna odsłona Wielkopolski w Berlinie
Tegoroczna polska prezentacja produktów regionalnych na międzynarodowych targach Grüne
Woche w Berlinie objęła 120 firm z dziewięciu województw, w tym z Wielkopolski. 

Spotkanie koordynatora polityki rolnej Hesji Joachima
Diesnera z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego
Krzysztofem Grabowskim.
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Firma „Tradycyjne Jadło” ze Środy Wlkp. może pochwalić się
wieloma wyrobami zarejestrowanymi na liście produktów 
tradycyjnych.
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nniittoorriinngg  śśrrooddoowwiisskkaa,,  oocchhrroonnęę
pprrzzyyrrooddyy  oorraazz  lliikkwwiiddaaccjjęę  sskkuutt--
kkóóww  ppoowwaażżnnyycchh  aawwaarriiii..

Do 19 lutego trwa nabór
wniosków na tzw. przedsię-
wzięcia pozostałe, czyli takie,
które nie zostały objęte inny-
mi regulaminami naboru wnio-
sków wydawanych przez WFO-
ŚiGW w Poznaniu. Konkurs
dotyczy w szczególności pro-
jektów związanych z monito-
ringiem środowiska, ochroną 
i kształtowaniem przyrody oraz
zapobieganiem i likwidacją
skutków poważnych awarii. 

Wnioski mogą składać jed-
nostki samorządu terytorial-
nego oraz inne podmioty po-
siadające osobowość prawną
(z wyjątkiem państwowych jed-
nostek budżetowych). Można
to zrobić w sekretariacie biu-
ra WFOŚiGW w Poznaniu. Wzo-
ry wszystkich dokumentów 

(w tym regulamin naboru) znaj-
dują się na stronie interneto-
wej www.wfos.poznan.pl.

Przypomnijmy, że w zeszło-
rocznym naborze wniosków na
tego typu przedsięwzięcia do
WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęły
124 aplikacje. Po wnikliwej
ocenie zakwalifikowanych do
dofinansowania zostało 71
wniosków. 

Fundusz w 2014 r. udzielił
dotacji na takie przedsię-
wzięcia, jak np. rewaloryzacja
wielkopolskich parków, ogra-
niczenie zakwitów sinic i in-
nych glonów w poznańskim
zbiorniku Malta, zakup samo-
chodów ratowniczo-technicz-
nych dla wielkopolskich stra-
żaków czy ochronę bociana
białego na terenie Żerkowsko-
-Czeszewskiego Parku Krajo-
brazowego i Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu „Szwaj-
caria Żerkowska”.          MMJJ

Fundusze na przyrodę
SSppeeccjjaalliiśśccii  zzaassttaannaawwiiaajjąą  ssiięę,,
jjaakk  ppoopprraawwiićć  jjaakkoośśćć  wwooddyy  
ww  nnaasszzyycchh  aakkwweennaacchh..

Program Ochrony Jezior Pol-
ski Północnej (POJPP) to
przedsięwzięcie zainicjowane 
i realizowane przez wojewódz-
kie fundusze ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej 
z Olsztyna, Gdańska, Szczeci-
na, Torunia, Białegostoku 
i Poznania. 

Celem programu jest kom-
pleksowe przygotowanie i pod-
jęcie działań w zlewniach,
obejmujące gospodarkę wod-
no-ściekową, ochronę jezior
przed zanieczyszczeniami po-
chodzenia rolniczego i z ob-
szarów wykorzystywanych tu-
rystycznie, a także nakiero-
wanie na zrównoważony roz-
wój gospodarki rybackiej na
jeziorach i prace rekultywa-
cyjne.

Pracownicy wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska
przygotowują obecnie zesta-

wienie potrzeb inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych, które jest
niezbędne do zrealizowania

na terenie wybranych jezior
prac zaplanowanych w pierw-
szym etapie programu. 

Fundusze podejmują rów-
nież wspólne działania w za-
kresie pozyskania pieniędzy
zewnętrznych, w tym funduszy
norweskich oraz funduszy EOG,
a także – zgodnie z najnowszą
decyzją – funduszy Programu
Region Morza Bałtyckiego
2014-2020 (Interreg Baltic
Sea Region). 

Większy budżet przedsię-
wzięcia pozwoliłby niewątpliwie
na realizację większej liczby in-
westycji mających na celu
ochronę jezior i ekosystemów
od nich zależnych oraz popra-
wę jakości wód. Zasady współ-
pracy w tym zakresie przed-
stawiciele wspomnianych sze-
ściu funduszy omawiali 15
stycznia podczas spotkania 
w Toruniu.                       KKMM

Ochrona wielkopolskich jezior

Inwestycje planowane do realizacji w ramach Program Ochro-
ny Jezior Polski Północnej mają na celu ochronę jezior i eko-
systemów od nich zależnych oraz poprawę jakości wód.
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WWFFOOŚŚiiGGWW  ww  PPoozznnaanniiuu  zzoossttaałł
ddoorraaddccąą  ww  zzaakkrreessiiee  pprrzzyyggoottoo--
wwaanniiaa  iinnwweessttyyccjjii  ww  oobbsszzaarrzzee
eeffeekkttyywwnnoośśccii  eenneerrggeettyycczznneejj  
ii  ooddnnaawwiiaallnnyycchh  źźrróóddeełł  eenneerrggiiii..

W 2015 roku Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu rozpocznie wdrażanie
projektu doradztwa energe-
tycznego, przygotowanego
przez Ministerstwo Gospodar-
ki przy udziale Narodowego
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Projekt zakłada zatrudnienie
w każdym województwie do-
radców energetycznych, któ-
rych zadaniem będzie podpo-
wiadanie w zakresie przygoto-
wania planów gospodarki ni-
skoemisyjnej, przygotowania
inwestycji w obszarze efek-
tywności energetycznej i OZE,
informowanie o możliwych źró-
dłach finansowania oraz
wsparcie potencjalnych bene-
ficjentów w zakresie wdrażania
rekomendacji wynikających 
z audytów energetycznych. 

W Wielkopolsce, z ramienia
WFOŚiGW w Poznaniu, funk-
cjonować będzie siedmiu do-
radców energetycznych. Po
przeszkoleniu oraz po pozy-
tywnym zdaniu egzaminów na
doradców energetycznych,
oprócz informowania o zakre-
sie przygotowania inwestycji 
w obszarze efektywności ener-
getycznej i OZE, mają oni
wspierać beneficjentów rów-
nież w procesach tworzenia

montażu finansowego projek-
tu i przygotowania dokumen-
tacji aplikacyjnej o pieniądze 
z Unii Europejskiej. 

Ponadto, zgodnie z obowią-
zującymi wytycznymi Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju,
przeprowadzą także szereg
spotkań informacyjno-eduka-
cyjnych w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, spół-
dzielniach i wspólnotach miesz-
kaniowych oraz dla lokalnych
przedsiębiorców.

Projekt ma być realizowany
w latach 2015-2023 i dofi-
nansowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020.
Już wkrótce szczegółowe in-
formacje na temat doradztwa
energetycznego będą dostęp-
ne na stronie internetowej:
www.wfosgw.poznan.pl.       MMJJ

Doradzą o energii

Coraz częściej samorządy
lokalne miast i gmin wy-
kazują zainteresowanie

paliwami gazowymi. Jest to
dla nich nie tylko możliwość re-
alizacji programów poprawia-
jących warunki życia miesz-
kańców poprzez redukcję emi-
sji dwutlenku węgla oraz ogra-
niczenie hałasu, ale i bardzo
opłacalny interes. 

8 stycznia, na zaproszenie
prezesa zarządu Przedsiębior-

stwa Gospodarki Komunalnej
w Śremie Pawła Wojny oraz
burmistrza Śremu Adama Le-
wandowskiego, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu Hanna Grunt
wzięła udział w konferencji
prasowej dotyczącej przeka-
zania nowych samochodów
napędzanych paliwem CNG
(gaz sprężony) i LNG (gaz skro-
plony).

WFOŚiGW w Poznaniu
wsparł pożyczką w wysokości
ponad 874 tys. zł inwestycję 
w samochód do zbiórki i trans-
portu makulatury, szkła i two-
rzyw sztucznych, napędzany
zarówno gazem CNG, jak 
i LNG. Auto zostało wyposażo-
ne w nowoczesną naczepę z ru-
chomą podłogą (walking floor).

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Śremie od
dwóch lat wykorzystuje dwa

pojazdy służące do zbiórki od-
padów komunalnych, zasilane
CNG, stosując własny systemu
tankowania. We wrześniu
2015 roku spółka planuje uru-
chomić stację do tankowania
gazu LNG, pierwszą w tej czę-
ści Europy. W kolejnych latach
natomiast PGK w Śremie za-
mierza wymieniać pozostały
tabor, tankowany zazwyczaj
ropą, na napędzany nowocze-
snymi paliwami gazowymi. MMJJ

Auta na odpowiednim gazie
W śremskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej pojawiły
się samochody napędzane CNG i LNG.

Samochód do zbiórki i transportu makulatury, szkła i tworzyw sztucznych może być napędzany zarówno gazem CNG, jak i LNG.
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Jak przygotować inwestycje
w odnawialne źródła energii?

FO
T.

 W
FO

Ś
IG

W
 W

 P
O

ZN
AN

IU



Monitor Wielkopolski | luty 2015
www.monitorwielkopolski.pl

inna strona samorz¹du
16

WWyyddaawwccaa:: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Kancelaria Sejmiku
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, tel. 61 62-67-030, fax 61 62-67-031

RReeddaakkccjjaa:: Artur Boiński (redaktor naczelny), Piotr Ratajczak (sekretarz redakcji)

AAddrreess  rreeddaakkccjjii:: al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 223, tel. 61 62-67-036, 
fax 61 62-67-048, e-mail: monitor@umww.pl, www.monitorwielkopolski.pl

Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. 
Publikacje promocyjne w Monitorze Wielkopolskim można zamawiać pod numerem telefonu 61 62-67-036.

Monitor Wielkopolski – magazyn samorz¹dowy

Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 13 marca.

Zawsze miło jest usłyszeć, że
w czymś jesteśmy liderem.
Stąd przyjmujemy z satys-
fakcją przedstawione nie-
dawno dane GUS, z których
wynika, że nam najszybciej ro-
śnie!

W 2013 roku prawie we
wszystkich województwach od-
notowano wzrost produktu
krajowego brutto w cenach
bieżących w porównaniu do
2012 roku, przy czym naj-
większy w województwie wiel-
kopolskim – o 4,8 proc., a naj-
mniejszy w województwie ślą-
skim – o 1,0 proc. Natomiast 
w województwie świętokrzy-
skim wystąpił spadek PKB 

o 0,2 proc. w porównaniu 
z 2012 rokiem. Udziały po-
szczególnych regionów w two-
rzeniu PKB w 2013 roku były
znacznie zróżnicowane – od 2,1
proc. w województwie opolskim
do 21,9 proc. w województwie
mazowieckim. Wielkopolska
wnosi do tego wiana 9,7 proc.

Poziom PKB w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w 2013 roku
kształtował się od 30.477 zł 
w województwie lubelskim
(70,6 proc. przeciętnej dla kra-
ju) do 68.682 zł w wojewódz-
twie mazowieckim (159,1 proc.
średniej krajowej). U nas jest
to 46.626 zł, co stanowi 108
proc. średniej.

policzone

Czy lekarz może trafić na te-
rapię? W dodatku po komisji
zdrowia? Pewnie tak, co po-
kazuje krótka wymiana zdań
między radnymi sejmiku. Pod-
czas styczniowych obrad Ko-
misji Rodziny, Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia Publicznego
opiniowano projekt uchwały
sejmiku korygującej skład
Rady Społecznej przy Szpita-
lu Wojewódzkim w Poznaniu.
Szef klubu radnych PO Rafał
Żelanowski przez dłuższą
chwilę tłumaczył zasady obo-
wiązujące w takich przypad-
kach: że członkiem tego gre-
mium nie musi być radny, że

kandydatów desygnują kluby,
itp. Komisja cierpliwie słu-
chała tych uwag, aż w końcu
radni Tatiana Sokołowska 
i Zbigniew Ajchler zareago-
wali: – Rafał, my to przecież
wiemy, nie musisz tego tłu-
maczyć! – Rozumiem, że nie
mam się dalej odzywać? – za-
pytał z przekąsem Żelanowski.
– Ależ nie, wszak sama mą-
drość przemawia przez pana
usta – wypalił szef komisji
Krzysztof Ostrowski. – Pod-
daję się, pójdę chyba na jakąś
terapię – spuentował Rafał Że-
lanowski, zawodowo… lekarz
psychiatra.

podsłuchane

W wielkopolskiej polityce, i to
na znaczących stanowiskach,
zaczęły funkcjonować nie-
dawno dwie kobiety. W grud-
niu członkiem zarządu woje-
wództwa została Marzena
Wodzińska, związana dotąd 
z bankowością w południowej
Wielkopolsce. W lutym z ko-
lei Agnieszka Pachciarz
(wcześniej m.in. wicemini-
ster zdrowia i prezes NFZ)
objęła stanowisko czwarte-
go zastępcy prezydenta Po-
znania. Jak udało nam się
ustalić, obie panie łączy pe-
wien nieszablonowy po-
mysł… 

Zamierzają niezapowie-
dzianie wizytować podległe
sobie placówki: Marzena Wo-

dzińska – biblioteki pedago-
giczne i ich filie (w niektórych
już była, o czym mówiła pod-
czas styczniowych obrad sej-
mikowej Komisji Edukacji 
i Nauki), a Agnieszka Pach-
ciarz – poznańskie żłobki (za-
powiedziała to w trakcie roz-
mowy z dziennikarzami). Po
co? By znienacka przyjrzeć się
ich pracy. 

Publikujemy aktualne zdję-
cia pań, by pracownicy tych
placówek mogli rozpoznać
„tajemniczego gościa” i godnie
go przyjąć. Niestety nie mo-
żemy zapewnić, że szefowe
nie użyją jakiegoś fortelu
(przebrania, zmiany fryzury,
zmyślnego makijażu…), by
pozostać incognito.

wyśledzone

Marzena Wodzińska
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Agnieszka Pachciarz

„Byli prezydenci Grobelny i Kruszyński z dogorywającej Teraz Wielkopolski przypominać mogą jedynie parę drwiących
seniorów ze słynnego programu The Muppet show. Przyznam szczerze, że na taką lożę szyderców w naszym sejmiku
czekam z niecierpliwością” – napisał niedawno felietonista w jednej z poznańskich gazet. Biorąc pod uwagę charak-
ter naszej strony (i nasz też) czekaliśmy i my. Czy Grobelny i Kruszyński będą jak Statler i Waldorf?! Z obserwacji po
pierwszej sesji, na której obaj panowie zasiedli obok siebie, musimy donieść, że szyderstwa nie było (a raczej zgod-
ne z koalicją głosowanie nad budżetem), zaś co do ewentualnych podobieństw fizycznych – oddajemy to pod osąd czy-
telników, publikując powyżej stosowny materiał ikonograficzny.
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porównane

Kim jest fotoamator stojący
obok przewodniczącego sej-
miku Krzysztofa Paszyka? 
– tę zagadkę zadaliśmy czy-
telnikom przed miesiącem.
Zbyt wielu poprawnych od-
powiedzi nie dostaliśmy. Tym
bardziej więc gratulujemy
panu Mateuszowi Sieradz-
kiemu, który jako pierwszy
odgadł, że zdjęcie robi euro-
poseł i szef wielkopolskich
struktur PSL Andrzej Grzyb.
Pisaliśmy co prawda, że na-
gród nie mamy. Będąc jednak

pod wrażeniem refleksu pana
Mateusza i jego znajomości
struktur wielkopolskich lu-
dowców, postanowiliśmy zmie-
nić zdanie. W nagrodę przy-
znajemy dożywotnią (nieza-
leżnie od tego, czyj żywot
prędzej dobiegnie końca) dar-
mową prenumeratę „Moni-
tora”. Informujemy, że każdy
nowy numer magazynu zwy-
cięzca może sobie pobrać ze
stojaka umiejscowionego przy
wejściu do Urzędu Marszał-
kowskiego…

odgadnięte
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Podczas styczniowej sesji sej-
miku na moment przenieśli-
śmy się do początków XX wie-
ku. A wszystko dlatego, że 
w Kościanie 21 lutego po raz
czwarty zamierzają rozbroić
pruski arsenał. Będzie to głów-
ne zadanie dla uczestników
gry miejskiej „Kryptonim Wol-
ność”, upamiętniającej zwy-
cięską akcję kościańskich
skautów i wygraną w Powstaniu
Wielkopolskim. Dlatego też
młodzież w strojach z epoki po-
jawiła się na sesji. Powołanie
do udziału w grze dostali mar-
szałek i przewodniczący sej-
miku, ale do powstańczego od-
działu wcielono też innych rad-
nych (a przez przypadek nawet
nas…). FO
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podpatrzone

Prezes wojewódzkiej spółki
CWJ Hipodrom Wola Bartosz
Wieliński zmienił miejsce pra-
cy i teraz jest dyrektorem
GOAP – tworu zajmującego się
(nie)wywożeniem śmieci w Po-
znaniu i okolicy. O Wielińskim
pisali i mówili ostatnio wszyscy.
Nas zafrapowała notka na
stronie www poznańskiej TVP,
wedle której eksprezes za naj-
większe osiągnięcie na Woli
uważa „zwiększenie liczby
koni”. Ciekawe, jak wpłynął na
jurność wolskich ogierów?

przeczytane


