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Kolejowe nowości Radni podsumowują Lista naszych marzeń
Dwie – ważne dla podróżujących pociągami
Wielkopolan – wiadomości zakomunikowano
8 sierpnia na poznańskim Dworcu Głównym.
Pierwszą była inauguracja połączenia typu
REGIOekspres z Poznania do Frankfurtu
nad Odrą. Dwa razy dziennie jeździ na tej tra-
sie szynobus DB Regio (na zdjęciu „kącik dzie-
cięcy” z tego pociągu). W tym samym dniu wo-
jewództwo i Przewozy Regionalne podpisały
wieloletnią umowę na przewozy międzyre-
gionalne. To pozwoli kolejowej spółce wpro-
wadzić na trasy z Poznania w kierunku Wro-
cławia, Łodzi i Szczecina zmodernizowany ta-
bor. >> strony 2 i 3 FO
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Już za nieco ponad dwa miesiące odbędą się
kolejne wybory w gminach, powiatach i wo-
jewództwach. Nieuchronnie dobiega więc
końca także czwarta kadencja samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego. Radnych zasia-
dających w naszym sejmiku poprosiliśmy o od-
powiedź na pytanie o to, co najbardziej za-
pamiętali z ostatnich czterech lat pracy w sa-
morządowych strukturach. Czy były to suk-
cesy regionalnej władzy, czy może porażki? Co
z perspektywy miesięcy najbardziej zapadło
w pamięć? Publikujemy wypowiedzi tych
radnych, którzy skorzystali z naszego zapro-
szenia. >> strony 4-5

– To nasza lista marzeń – tak marszałek Ma-
rek Woźniak mówi o wielkopolskich propo-
zycjach inwestycji, które miałyby zostać ob-
jęte kontraktem terytorialnym. Dokument,
który województwo będzie negocjować z rzą-
dem, ma wskazać najważniejsze dla regionu
przedsięwzięcia mogące liczyć na finansowa-
nie z funduszy unijnych i krajowych w naj-
bliższych latach. Podczas negocjacji nastąpi
ostateczny wybór z ponad 80 inwestycji, któ-
rych wartość sięga miliardów złotych (a do
tego można doliczyć jeszcze przedsięwzięcia
proponowane wspólnie przez pięć województw
Polski Zachodniej). >> strona 12

Przyjaźń
w kajaku
Dzięki pieniądzom przeka-
zanym przez samorząd wo-
jewództwa 15 młodych Ukra-
ińców i 15 Wielkopolan wzi-
ęło udział w kilkudniowym
spływie kajakowym po rze-
kach północnej Wielkopol-
ski. >> strona 2

50 lat muzeum
Już pół wieku funkcjonuje Mu-
zeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie. Okazją do
świętowania okrągłych uro-
dzin tej niezwykle popularnej
placówki była m.in. impreza
plenerowa, która odbyła się
24 sierpnia. >> strona 6

Smaczna sieć
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska powstała, by
ułatwić konsumentom odna-
lezienie i spróbowanie regio-
nalnej żywności, a jej produ-
centom zapewnić promocję
i zwiększyć między nimi wspó-
łpracę. Przedstawiamy kolej-
nych członków. >> strona 6

Kto jest kim?
Jak połapać się w meandrach
samorządowej administracji
regionu? Co zmieniło się ostat-
nio w jej strukturze? Dziś
publikujemy najnowszą wer-
sję informatora „Kto jest kim
u marszałka”. >> strona 7

Inna strona
samorządu
Dwóch panów, pół orła, a może
poznańskie koziołki – co Wiel-
kopolska ma w herbie? Spraw-
dziliśmy, gdzie paniom najła-
twiej znaleźć partnera (lub na
odwrót…). Na motorze i w
szkolnej ławie, czyli różne wcie-
lenia radnych. >> strona 16

Wielkopolska ma do-
brze rozwinięte rol-
nictwo i przemysł

przetwórczy, które są jednym
z najważniejszych działów re-
gionalnej gospodarki. Mimo
nie najlepszych warunków
klimatycznych i słabych gleb,
poziom dużej części gospo-
darstw – mierzony wydajno-
ścią, wyposażeniem tech-
nicznym czy kulturą rolną
– dorównuje standardom eu-
ropejskim.

Produkcja żywności ekolo-
gicznej, wysokie plony i wiel-
kość pogłowia zwierząt ho-
dowlanych lokują nasz re-
gion wśród krajowych liderów.
Wytwarzamy najwięcej w Pol-
sce zbóż, buraków cukrowych
i znaczną ilość rzepaku. Je-
steśmy w czołówce wśród pro-
ducentów owoców i warzyw,
mleka, dominujemy pod
względem hodowli świń (20,5
proc. w skali kraju), a udział
w produkcji wieprzowiny wy-
nosi prawie 26 proc.

Tegoroczne żniwa należały
do udanych, choć humor rol-
nikom psuje rosyjskie em-
bargo na import żywności
z krajów UE. Dyskutowano
o tym m.in. podczas tego-
rocznych XVI Wojewódzko-
-Archidiecezjalnych Dożynek
Wielkopolskich, które odbyły
się 31 sierpnia w Słonawach,
koło Obornik.

Atutem naszego rolnictwa
jest specjalizacja. Przykła-
dem jest m.in. 60-hektarowe
rodzinne gospodarstwo rol-
ne Karola Kowalskiego z Wy-
mysłowa, starosty dożynek,
specjalizujące się w hodowli
bydła (stado liczy 140 sztuk)
i produkcji mleka.

Wielkopolanie lubią współ-
pracować: łączą się i współ-
działają w wielu organiza-
cjach, korzystają z wiedzy in-
stytutów naukowych, co po-
zwala wdrażać nowoczesne
metody w organizacji produk-
cji i zbytu. Mamy też najwię-
cej w kraju zarejestrowanych
grup producentów rolnych.
Prezesem dwóch z nich jest
starościna dożynek Małgorza-
ta Najdek. Wraz z mężem Ar-
kadiuszem prowadzą gospo-
darstwo o pow. 120 ha w Żu-
kowie, które specjalizuje się

w hodowli świń w cyklu otwar-
tym (roczna produkcja tuczni-
ków to ok. 3 tys. szt.), a także
w uprawie rzepaku, pszenicy
i paszowych odmian zbóż.

Znaczący wpływ na obraz
wielkopolskiej wsi ma samo-
rząd województwa, który
wspiera rozwój obszarów
wiejskich finansowo, organi-
zuje liczne przedsięwzięcia
i konkursy promujące rolnic-
two, żywność tradycyjną i tu-
rystykę wiejską w regionie.
Do najbardziej znanych na-
leżą konkursy „Wielkopolski

Rolnik Roku” i „Pięknieje
wielkopolska wieś”.

Nasi rolnicy chętnie sięgają
też po pieniądze z programów
unijnych na unowocześnienie
gospodarstw. Starostowie do-
żynek kupili m.in. ciągniki
rolnicze i nowe urządzenia po-
prawiające wydajność. Takie
maszyny można było obejrzeć
na wystawie sprzętu rolnicze-
go, towarzyszącej dożynkom
w Słonawach.

W latach 2014-2020 Pol-
ska otrzyma z budżetu UE na
płatności bezpośrednie 23,5

mld euro, do których dołączą
pieniądze krajowe w kwocie
230 mln euro. W ramach
PROW przez 7 lat do rozdy-
sponowania będzie kwota 13,5
mld euro. Z Brukseli wpłynie
8,6 mld euro, a z budżetu
krajowego – 4,9 mld euro. Do
tego rachunku dołączy 5,2
mld euro z polityki spójności.

Na te pieniądze, które po-
zwolą zwiększyć rentowność
i poprawić konkurencyjność
gospodarstw, czeka wielko-
polska wieś i rolnictwo.

>> strony 8-9

Silni w rolnictwie
Nasze gospodarstwa mogą pochwalić się największą w kraju produkcją rolniczą.
Było więc co świętować 31 sierpnia podczas dożynek wojewódzkich.

Nasi rolnicy chętnie sięgają po unijne pieniądze na unowocześnienie gospodarstw, kupując m.in. ciągniki.
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Nie wiem, czy nasi goście
orientują się, kim
w Polsce jest marsza-

łek. Mam nadzieję, że nie my-
ślą, iż jestem wojskowym
– stwierdził Marek Woźniak,
witając grupę polsko-ukraiń-
skiej młodzieży, która od 10 do
18 sierpnia brała udział
w międzynarodowym obozie
młodzieżowym „Poznaj sąsia-
da”.

Młodzi uczestnicy (w wie-
ku 16-18 lat) zwiedzili przede
wszystkim północną część wo-
jewództwa, bo obóz zorgani-
zowano w formie spływu ka-
jakowego po Piławie, Gwdzie
i Rurzycy. Oprócz rekreacji
i poznawania pięknych za-
kątków Wielkiej Pętli Wiel-
kopolski obóz miał zintegro-
wać grupę Polaków i Ukra-
ińców.

Z tych względów w progra-
mie przedsięwzięcia znala-
zły się m.in. warsztaty na
temat kształtowania społe-
czeństwa obywatelskiego, roz-
wiązywania konfliktów, pra-
cy w zespole. Był też wspólny
wysiłek fizyczny: wiosłowanie,
samodzielne przygotowywa-
nie posiłków (poza obiada-
mi, które dowożono), rąbanie
drwa na ognisko czy napra-
wianie sprzętu.

– Obawialiśmy się braku
wspólnego języka, ale udało
nam się porozumieć – wspo-
minał uczestnik obozu Niki-
ta. – Na początku byliśmy
grupą obcych sobie ludzi. Te-
raz jednak tworzymy paczkę
przyjaciół i trudno będzie
nam się rozstać. Ten obóz to
dotychczas najpiękniejsze wy-

darzenie w moim życiu
– zdradziła z kolei Sasza.

Młodzi Ukraińcy zgodnie
dziękowali za polską gościn-
ność, przygody na spływie,
a także urozmaicony i do-
brze wykorzystany czas. Ich
polscy rówieśnicy podkreśla-

li z kolei, że mogli poznać są-
siedni język i obyczaje.

Z uwagi na sytuację na
Ukrainie obóz miał szczegól-
ny charakter. – Mam nadzie-
ję, że siły, które destabilizują
wasz kraj, wkrótce się wyco-
fają, a sytuacja zakończy się

pozytywnie – zaznaczył Ma-
rek Woźniak. – Najważniej-
sze, by Ukraińcy sami zade-
cydowali o swojej przyszłości.

Pomysłodawcą wspólnego
wyjazdu młodzieży był Witold
Horowski, konsul honorowy
Ukrainy w Poznaniu i prezes
stowarzyszenia Polska-Ukra-
ina. Przedsięwzięcie sfinan-
sowali natomiast samorząd
województwa (zgodnie z obiet-
nicą złożoną przez marszałka
kilka miesięcy temu, tuż po
wydarzeniach na kijowskim
Majdanie), fundacja BZ WBK
oraz poznaniacy, którzy doło-
żyli pieniądze podczas spe-
cjalnej zbiórki. Opiekunem
uczniów był poznański na-
uczyciel Michał Preisler. RAK
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Artur Boiñski

na wstêpie

Meandry
pamięci

Sejmikowym radnym zadaliśmy jedno krótkie pytanie:
„Co Pani/Pan zapamięta z kończącej się wkrótce kadencji
samorządu województwa?”. Odpowiedzi publikujemy w tym
numerze na stronach 4-5.
Po ich lekturze na myśl przychodzą dwa wnioski.
Pierwszy to zaskoczenie, jak wielu radnych nie skorzystało
z okazji do zaprezentowania swojej opinii. A nieraz publicznie
wyrażali potrzebę takiej obecności na łamach…
Druga konstatacja dotyczy zjawiska pamięci. Oczywiście,
daliśmy radnym pełną swobodę wyboru tego, co chcą
uwypuklić z minionych czterech lat. W efekcie uzyskaliśmy
w zasadzie trzy dominujące rodzaje odpowiedzi. Tych, którzy
wskazują ewidentne samorządowe sukcesy; tych, co
narzekają na błędy i „zmarnowane szanse”; tych wreszcie,
którzy przede wszystkim opisują, czym osobiście się
zajmowali. Cóż, pamięć bywa selektywna, znaczy się
wybiórcza, a właściwie… wyborcza. Tak czy inaczej, zachęcam
do lektury tych samorządowych refleksji. �

Do 14 listopada trwa na-
bór wniosków w kolejnej,
ósmej już edycji organi-
zowanego przez samorząd
województwa konkursu
„i-Wielkopolska – Inno-
wacyjni dla Wielkopolski”.

Jego celem jest nagrodzenie
i promowanie tych przedsię-
biorców z regionu, którzy
– współpracując z naukowca-
mi – wprowadzają nowator-
skie rozwiązania i produkty.
Konkurs organizowany jest
w dwóch kategoriach: „Inno-
wacyjna Inwencja” oraz „Mikro
Przyszłości”, a łączna pula na-
gród to aż 200 tysięcy złotych.

Jak można starać się o to
prestiżowe wyróżnienie? Kto
i w jaki sposób może dokonać
zgłoszenia? Kto dokona oceny
złożonych propozycji? Wszelkie
niezbędne informacje dostęp-
ne są na: www.iw.org.pl. ABO

Laury czekają
na najlepszych

23 proc. osób po pięćdzie-
siątce jest w Wielkopol-
sce bezrobotnych.

– Ciekawi nas, co Unia Eu-
ropejska i polski rząd mają do
zaoferowania ludziom po pięć-
dziesiątce – powiedziała dy-
rektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu Barbara
Kwapiszewska, rozpoczynając
5 września konferencję „Sy-
tuacja osób powyżej 50. roku
życia na wielkopolskim rynku
pracy”.

Dyrektor WUP dodała:
– Uznaliśmy, że ten temat jest
ważny, bo sytuacja osób po
pięćdzesiątce nie jest łatwa.
W Wielkopolsce bezrobocie
wśród nich sięga 23 proc. i ro-
śnie. Tacy ludzie przywiązu-
ją się do miejsca pracy, wy-
konują jeden zawód przez 20-
30 lat i później trudno ich
zaktywizować i zachęcić do
powrotu na rynek pracy.

– Polska wypada słabo na
tle innych krajów Unii we
wszystkich kategoriach wie-
kowych pod względem wskaź-
nika zatrudnienia – stwier-
dziła europosłanka Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz. – Trze-
ba rozwiązać problem za-
trudnienia, bo bez niego ku-
leje gospodarka, a kobiety
żyją w biedzie.

Zdaniem europosłanki ry-
nek pracy, szczególnie jeśli
chodzi o grupę 50+, jest
mocno związany z kobieta-
mi. Według danych Euro-
statu wskaźnik zatrudnienia
w przedziale 55-64 lata wy-
nosi 51 proc. w UE i tylko 40
proc. w Polsce. U mężczyzn
sięga on 60 proc. w UE i 43
proc. w kraju, a u kobiet – od-
powiednio 52 i 29 proc. Ko-
biety mniej też zarabiają
i w efekcie mają niższe eme-
rytury. RAK

Praca po pięćdziesiątce

Jakie działania należy
podjąć, by ułatwić trans-
port wodny i żeglugę śród-
lądową?

O tym dyskutowali m.in.
uczestnicy spotkania, które
odbyło się 27-28 sierpnia w Ką-
tach Rybackich nad Zalewem
Wiślanym. Omówiono też
główne problemy, podjęte dzia-
łania i szanse związane z od-
tworzeniem Międzynarodowej
Drogi Wodnej E 70. Rewitali-
zacja szlaku pozwoli zaktywi-
zować gospodarczo i tury-
stycznie regiony do niego przy-
ległe.

Wśród zaproszonych gości
byli m.in. wiceminister infra-
struktury i rozwoju Dorota
Pyć, marszałek senatu Bogdan
Borusewicz i członek zarządu
województwa Krzysztof Gra-
bowski. Marszałkowie regio-
nów, przez które przepływa

MDW E 70 (w Wielkopolsce jej
częścią jest Noteć) podpisali
deklarację programową doty-
czącą działań na rzecz rozwo-
ju w latach 2015-2020 pol-
skiego odcinka szlaku.

Dorocie Pyć wręczono sta-
nowiska w sprawie propono-
wanych zmian w zakresie
śródlądowego transportu wod-
nego, bezpieczeństwa żeglugi

śródlądowej i w sprawie wnio-
sków z kontroli NIK.

MDW E 70 łączy Odrę z Wi-
słą i biegnie od Antwerpii
przez Holandię, Niemcy, Pol-
skę, rosyjski Obwód Kalinin-
gradzki, aż do Kłajpedy na Li-
twie. To jedyna śródlądowa
droga wodna prowadząca z za-
chodu na wschód, z Niemiec
do Rosji. RAK

Wykorzystajmy tę wodę

Deklarację w sprawie rozwoju MDW E 70 podpisali człon-
kowie zarządów pięciu województw.
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8 sierpnia na poznańskim Dworcu Głównym przedstawiciele
Przewozów Regionalnych, niemieckiego DB Regio oraz sa-
morządu województwa z wicemarszałkiem Wojciechem Jan-
kowiakiem wzięli udział w inauguracji połączenia kolejo-
wego REGIOekspres z Poznania do Frankfurtu nad Odrą.
Niemieckie szynobusy kursują dwa razy dziennie w obu kie-
runkach. Po dwóch latach przerwy wróciła możliwość tań-
szych podróży kolejowych do Niemiec dla Wielkopolan,
a także dla studentów z Frankfurtu i Słubic. ABO
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Ekspresowo i taniej do Niemiec

Przyjaźń w kajaku
15 młodych Ukraińców i 15 Wielkopolan wzięło udział
w spływie kajakowym po rzekach północnej Wielkopolski.

Grupa polskich i ukraińskich uczniów stanęła do pamiątkowego zdjęcia z marszałkiem
Markiem Woźniakiem.

FO
T.

P.
R

AT
AJ

C
ZA

K

Rozmowy o regionie
Sześćdziesięciu ukraińskich samorządowców i urzędników przy-
jechało w sierpniu do Poznania na warsztaty z organizowania
pomocy. 21 sierpnia z delegacją Obwodu Lwowskiego spotkał
się wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak, który przy-
bliżył gościom historyczną, gospodarczą i samorządową spe-
cyfikę naszego regionu. Omówiono m.in. współpracę Wielko-
polski z zagranicznymi partnerami, tematy związane z polity-
ką społeczną, organizacjami pozarządowymi i reformą samo-
rządową.
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W stulecie zbombardowa-
nia miasta artyści wyko-
nali symboliczny koncert.

22 sierpnia na kaliskim pla-
cu im. Wojciecha Bogusław-
skiego odbył się Open Air
Concert FENIKS, przygoto-
wany przez Filharmonię Ka-
liską i współfinansowany
przez samorząd województwa.

Koncert wpisał się w obcho-
dy dramatycznych wydarzeń
sprzed stu lat, gdy na począt-
ku I wojny światowej Kalisz
niemal doszczętnie zbombar-
dowały wojska pruskie.

Artyści wykonali suitę
skomponowaną specjalnie na

rocznicowe obchody. Zaśpie-
wali Monika Borzym i Dawid
Podsiadło, który wspólnie z po-
etką Ewą Lipską napisał też
teksty. Akompaniowała na-
grodzona Grammy Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Ka-
liskiej pod batutą Adama
Klocka.

Przy okazji dyrektor na-
czelny i artystyczny filhar-
monii Adam Klocek odebrał
z rąk marszałka Marka Woź-
niaka i prezydenta Kalisza
Janusza Pęcherza medal „Za-
służony Kulturze-Gloria Ar-
tis”, nadany przez ministra
kultury. RAK

Kalisz jak Feniks
Bezpłatne badania profi-
laktyczne i porady lekar-
skie, a także atrakcje
zwiazane z aktywnością
fizyczną czekają na tych,
którzy w sobotę 27 wrze-
śnia pojawią się na po-
znańskiej Woli.

Tego dnia, w godzinach 10-
-18 na terenach CWJ Hipo-
drom Wola, samorząd woje-
wództwa organizuje festyn
„W rytmie serca”. Okazją jest
przypadający dzień później
Światowy Dzień Serca.

– Głównym wydarzeniem
będzie „Bieg dla Serca” na

dystansie 5 kilometrów,
po którym każdy z uczest-
ników otrzyma dyplom,
a dla najlepszych zawodni-
ków przygotowane zostaną
medale, puchary oraz atrak-
cyjne nagrody finansowe
– zapowiada wicemarszałek
Mateusz Klemenski. Zapla-
nowano też biegi krótkie dla
dzieci, skoki w dal, drużyno-
we przeciąganie liny, slalom
w alkogoglach na czas oraz
siłowanie się na rękę. Będą
również konkursy z wiedzy
o profilaktyce zdrowia i wal-
ce z uzależnieniami. Pojawią

się oczywiście atrakcje dla
najmłodszych Wielkopolan:
dmuchane zamki, konkursy
plastyczne czy też malowanie
i stylizacja dzieci.

Magnesem przyciągają-
cym na Wolę będzie z pew-
nością możliwość skorzysta-
nia z bezpłatnych badań
profilaktycznych i porad le-
karskich, dotyczących nad-
wagi, cukrzycy, chorób ukła-
du oddechowego i wad wzro-
ku. Konsultacje lekarskie
prowadzić będą: kardiolog,
okulista, dietetyk i terapeu-
ta od uzależnień. ABO

Na Woli festyn dla zdrowia

Ostatni weekend wrze-
śniowy i pierwszy paź-
dziernikowy warto za-
rezerwować na muzycz-
ne uczty serwowane na
gostyńskiej Świętej Gó-
rze.

W tych dniach odbywać
się będzie IX Festiwal Mu-
zyki Oratoryjnej Musica Sa-
cromontana. Podczas tego-
rocznej odsłony usłyszymy
m.in. „polonezy polskie” oraz
„muzyczne skarby klasztor-
nych bibliotek”, a także jeden
z najlepszych w Polsce chó-
rów wykonujących muzykę
cerkiewną – „Oktoich” z Wro-
cławia. Szczegółowy program
festiwalu znajduje się na:
www.jozefzeidler.eu.

Samorząd województwa
jest jednym z mecenasów wy-
darzenia, marszałek Marek
Woźniak – jego patronów ho-
norowych, a „Monitor” – pa-
tronów medialnych. ABO

Świętogórskie
muzykowanie
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W Poznaniu powstaje no-
woczesne Centrum Arbi-
trażu i Mediacji dla firm.

Polscy przedsiębiorcy skar-
żą się na uciążliwe procedu-
ry dochodzenia roszczeń. Nie-
wiele firm korzysta z alter-
natywnej drogi rozwiązywa-
nia sporów, jaką jest arbitraż
i mediacja, a do sądów trafia
rocznie ponad milion pozwów
w sprawach gospodarczych.
Centra mają odciążyć sądy. 25
sierpnia na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu
podpisano dokument powo-
łujący pierwsze z nich.

– W relacjach między
przedsiębiorcami trzeba pod-
trzymywać dialog, bo odda-
wanie sprawy do sądu to naj-

gorsze rozwiązanie – tłuma-
czył wicepremier Janusz Pie-
chociński. W ramach progra-
mu Ministerstwa Gospodar-
ki w sześciu miastach woje-

wódzkich powstaną regio-
nalne CAiM, które w spra-
wach gospodarczych będą al-
ternatywą dla sądów po-
wszechnych.

– Przedsiębiorcy powinni
rozwiązywać spory między
sobą. Ale ta możliwość musi
być blisko, bo nikt nie pojedzie
na mediację do Warszawy
– stwierdził prezydent Wiel-
kopolskiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej Wojciech Kruk
(WIPH jest w Poznaniu part-
nerem projektu). Zapewnił
też, że w każdym powiecie
powstanie okienko podawcze
i punkt informacyjny CAiM.

– Inwestorzy zagraniczni,
wiedząc, że w Wielkopolsce
funkcjonuje dobry mechanizm
rozstrzygania sporów, będą
mogli wybrać nasz region na
miejsce prowadzenia działal-
ności – dodał marszałek Ma-
rek Woźniak. RAK

Arbiter szybszy i tańszy niż sąd

Wśród gości byli m.in. wicepremier Janusz Piechociński
i marszałek Marek Woźniak.
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W Wielkopolsce ruszył
program profilaktyki no-
wotworów głowy i szyi.

Mieszkańcy naszego regio-
nu w wieku 40-65 lat, nale-
żący do grupy podwyższone-
go ryzyka, mogą zgłosić się
bez skierowania na bezpłatne
badania laryngologiczne dia-
gnozujące nowotwory głowy
i szyi. Na program profilak-
tyczny koordynowany przez
Wielkopolskie Centrum On-
kologii samorząd wojewódz-
twa przeznaczył 170 tys. zł, co
pozwoli przebadać 2 tysiące
pacjentów.

Do lekarza powinny zgłosić
się osoby, u których przez
trzy tygodnie występuje jeden
z kilku objawów: ból gardła,
pieczenie języka, przewlekła
chrypka, problemy z połyka-
niem, guz na szyi i niedroż-
ność nosa. W grupie ryzyka
są również wieloletni palacze
i osoby nadużywające alko-
holu.

– Przed nowotworem jamy
ustnej, szyi i głowy trudno się
uchronić. Ale dzięki naszym
badaniom można go szybko

zdiagnozować. Do tegorocz-
nego programu zgłosiło się już
ponad sto osób, a chcemy
przebadać dwa tysiące – wy-
jaśniał 2 września kierujący
projektem prof. Wojciech Go-
lusiński, ordynator Kliniki
Chirurgii Głowy, Szyi i On-
kologii Laryngologicznej Uni-
wersytetu Medycznego w Po-
znaniu.

Program, dzięki ulotkom,
plakatom i spotom telewizyj-
nym, ma przebić się do świa-
domości Wielkopolan, ale też
lekarzy rodzinnych i denty-
stów.

– Skorzystałem z badania
i wiem, że nie jest ono uciąż-
liwe dla pacjenta. Trwa krót-
ko, nie boli – opowiadał mar-
szałek Marek Woźniak. – Co
roku samorząd regionu prze-
znacza około 2 mln zł na pro-
gramy profilaktyczne gwa-
rantujące szybszą diagnozę
i leczenie pacjentów.

Badania prowadzą: WCO,
szpitale wojewódzkie w Po-
znaniu, Koninie, Lesznie
i Kaliszu, a także Szpital
Specjalistyczny w Pile. RAK

Przeciw nowotworom
głowy i szyi

Obecnie w naszym wo-
jewództwie około 40
procent regionalnych

przewozów pociągami jest ob-
sługiwane nowoczesnym ta-
borem przez Koleje Wielko-
polskie; reszta – wysłużonymi
pojazdami Przewozów Regio-
nalnych. Jest szansa na szyb-
ką, choć tylko częściową, po-
prawę tej sytuacji.

8 sierpnia województwo
wielkopolskie i Przewozy Re-
gionalne podpisały w Pozna-
niu sześcioletnią umowę na
realizację krajowych prze-
wozów międzyregionalnych.
Samorząd zdecydował się na
takie wieloletnie rozwiąza-
nie, zastrzegając, że musi
się to wiązać z wprowadze-
niem przez kolejową spółkę
unowocześnionego taboru.
Przewozy Regionalne będą
mogły zainwestować w po-
jazdy, mając zabezpieczenie
w postaci wieloletniego fi-

nansowania ze strony woje-
wództwa.

18 zmodernizowanych wa-
gonów i 21 elektrycznych ze-
społów trakcyjnych pojawi się

na trasach z Poznania w kie-
runku Wrocławia, Łodzi i Szcze-
cina. Będą wprowadzane suk-
cesywnie – od grudnia 2014
roku do jesieni 2015 roku. ABO

Będzie wygodniej
Dzięki wieloletniej umowie z województwem
wielkopolskim Przewozy Regionalne zainwestują
w nowy tabor kolejowy.

Umowę podpisali 8 sierpnia na poznańskim Dworcu Głów-
nym prezes Przewozów Regionalnych Tomasz Pasikowski
i wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
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Województwo wielkopol-
skie zwyciężyło w klasyfi-
kacji generalnej zakoń-
czonej 10 sierpnia XX Ogól-
nopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w sportach letnich.

W zawodach, które odby-
wały się na Dolnym Śląsku,
wielkopolscy zawodnicy zdo-
byli 182 medale: 52 złote, 53
srebrne oraz 77 brązowych.
Przygotowania i udział naszej
reprezentacji były finanso-
wane przez samorząd woje-
wództwa. ABO

Zwyciężyliśmy

Delegacja z partnerskiego
dla Wielkopolski Obwodu
Południowo-Kazachstań-
skiego odwiedziła 20 sierp-
nia Poznań.

Najważniejszym punktem
wizyty było „Forum Wielko-
polska – Obwód Południowo-
-Kazachstański”, które otwo-
rzył wicemarszałek Mateusz
Klemenski, a które było oka-
zją m.in. do bezpośrednich
rozmów przedsiębiorców z obu
regionów.

Kazachowie odwiedzili też
MTP i firmę Solaris. ABO

Zrobią biznes?

„Wirtualne Połączone La-
boratorium” to wspólne
przedsięwzięcie Politech-
niki Poznańskiej i Leibniz-
Institut für innovative Mi-
kroelektronik.

Chodzi o udostępnienie po-
mieszczeń i aparatury na-
ukowej partnerów w ramach
realizacji wspólnych projek-
tów, co przyczyni się do in-
tensyfikacji badań nauko-
wych i rozwojowych.

Inauguracja przedsięwzię-
cia odbyła się 27 sierpnia
we Frankfurcie nad Odrą,
a uczestniczył w niej m.in. wi-
cemarszałek Wojciech Janko-
wiak, który podkreślił współ-
pracę szkół wyższych w ra-
mach partnerstwa Wielko-
polski i Brandenburgii. ABO

Łączą siły
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Co zapamiętam z kończącej się
Niespełna trzy miesiące przed wyborami zapytaliśmy zasiadających w wielkopolskim sejmiku radnych

Tomasz
Bugajski
PO

– Pozytywnie oce-
niam nasze po-

szukiwanie rozwiązań w walce
z bezrobociem niepełnospraw-
nych. Ekonomia społeczna zna-
lazła swoje miejsce w strategii
rozwoju regionu i w nowym
rozdaniu 2014-2020. Zmieniło
się oblicze wielkopolskiej wsi,
choć nadal powinniśmy ją
upiększać, oddając inicjatywę
ludziom, m.in. lokalnym lider-
kom. Ważne było cofnięcie ten-
dencji wzrostu znaczenia kształ-
cenia ogólnego na korzyść
kształcenia zawodowego, a tak-
że przyjęcie uchwał sejmiku
dotyczących gospodarki odpa-
dami. Negatywnie oceniam li-
kwidację kolegiów języków ob-
cych i próbę likwidacji kolegium
pracowników służb społecznych.

Joanna
Ciechanowska-
-Barnuś
PO
– Mandat dosta-
łam „w spadku”

po wicemarszałku, który złożył
rezygnację pod koniec roku
2013. Moja kadencja trwała
krócej niż większości radnych.
Dlatego do końca życia zapa-
miętam po pierwsze wielkie
zdziwienie, gdy po trzech latach
od wyborów dowiedziałam się,
że jednak będę radną. Po dru-
gie – głębokie przekonanie, że
w życiu nigdy nie wiadomo, co
jest naprawdę porażką, a kiedy
trzeba po prostu poczekać na
swoje pięć minut. Najlepiej jed-
nak zapamiętam błysk w oku
innego wicemarszałka, kiedy
znaleźliśmy wspólnotę przeko-
nań w kwestii programu roz-
wojowego dla uzdolnionych
młodych Wielkopolan.

Mariola
Czarnota
PO

– Czas minionej
kadencji był dla

mnie okresem bardzo wielu
nowych doświadczeń i pracy
odmiennej od tego, co dotąd ro-
biłam. W pamięci pozostaną na
pewno godziny merytorycznych
dyskusji podczas posiedzeń ko-
misji, których byłam człon-
kiem; równeż te wszystkie po-
dejmowane w wyniku głosowań
decyzje, a także przekazywane
fundusze, które przyczyniły się
do pomyślnego sfinalizowania
wielu zadań realizowanych
przez samorządy lokalne w ca-
łym regionie. Zapamiętam tak-
że spotkania z mieszkańcami
najbliższych mi powiatów, któ-
re odbyłam w związku z peł-
nieniem przeze mnie mandatu
radnej.

Zbigniew
Czerwiński
PiS

– IV kadencję
wspominam jako

czas niewykorzystanych szans
w zakresie ochrony zdrowia,
administracji, instytucji kultu-
ry i spółek samorządowych. To
czas głupiego forsowania przez
koalicję PO-PSL projektu part-
nerstwa publiczno-prywatnego
przy budowie szpitala pedia-
trycznego w Poznaniu. To nie-
rozsądne komercjalizacje szpi-
tala w Sokołowce i pogotowia ra-
tunkowego w Koninie. Z rzeczy
dobrych zapamiętam aktyw-
ność i zdyscyplinowanie klubu
radnych PiS, wzorcową współ-
pracę z Markiem Niedbałą
z klubu SLD i poprawę klima-
tu w sprawach ochrony zdrowia
po objęciu stanowiska przez wi-
cemarszałka Klemenskiego.

Maciej
Dąbrowski
PO

– Dla mnie, jako
przewodniczącego

Komisji Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, najistot-
niejszym wydarzeniem tej ka-
dencji była możliwość skutecz-
nego pozyskania i efektywnego
wykorzystania pieniędzy z fun-
duszy środowiskowych na
ochronę środowiska i gospo-
darkę wodną oraz rozwój in-
frastruktury technicznej i dzia-
łalność inwestycyjną w subre-
gionie konińskim. Praca w in-
stytucjach i organach związa-
nych z ochroną środowiska po-
zwoliła mi także na skuteczny
udział w powstaniu Geotermii
Konin, jako olbrzymiej szansy
na stworzenie nowych wartości
w zakresie wykorzystania ener-
gii odnawialnej.

Lech
Dymarski
PO

– Co zapamiętam
z tej kadencji, któ-

ra dla mnie była już drugą,
podczas której pełniłem funk-
cję przewodniczącego sejmiku?
Cieszy to, że poza nielicznymi
wyjątkami w naszym regio-
nalnym parlamencie udało się
zachować… parlamentarny
– w najlepszym tego słowa zna-
czeniu – poziom dyskusji. Poza
żmudną, merytoryczną pracą,
na podkreślenie zasługuje fakt
zorganizowania po raz pierwszy
przez Wielkopolskę Konwentu
Przewodniczących Sejmików
RP, którego obrady odbyły się
w Gnieźnie i Poznaniu. Kulty-
wując wielowiekowe tradycje,
po raz kolejny spotkaliśmy się
też na sesji sejmiku w średzkiej
kolegiacie.

Jan
Mosiński
PiS

– Mijająca kaden-
cja to czas prze-

pracowany uczciwie. Co pozo-
stanie w pamięci? Myślę, że
wiele. Mimo że byłem radnym
opozycji, starałem się pracować
na rzecz społeczności regional-
nej i wspierać wszystkie te ini-
cjatywy, które miały przynieść
wymierne korzyści mieszkań-
com Wielkopolski. Oczywiście,
w myśl przysłowia: „koszula
bliższa ciału”, podejmowałem
wiele inicjatyw dotyczących
mojego okręgu wyborczego,
składałem wiele interpelacji
(58 podczas 48 sesji sejmiku).
Dotyczyły przede wszystkim
spraw związanych ze służbą
zdrowia, polityką społeczną,
a także kulturą, ochroną śro-
dowiska, gospodarką wodną.

Wojciech
Jankowiak
PSL

– Powodem do za-
dowolenia jest

utworzenie, rozwój i przejęcie
znaczącej części regionalnych
przewozów w województwie
przez samorządową spółkę Ko-
leje Wielkopolskie. Ta kadencja
to również rekordowy w histo-
rii województwa zakup inwe-
stycyjny, dzięki któremu trafi-
ły do nas 22 nowoczesne pocią-
gi „elf”. Oba te fakty pozwoliły
na stworzenie zupełnie nowej
jakości w podróżowaniu koleją
po Wielkopolsce. Z innych
spraw, w które byłem osobiście
zaangażowany w ostatnich la-
tach, zapamiętam z pewnością
udział w negocjacjach zakoń-
czonych decyzją koncernu
Volkswagen o budowie nowej fa-
bryki w naszym regionie.

Seweryn
Kaczmarek
SLD

– Naiwnie sądzi-
łem, że jako radny

będę miał realny wpływ na po-
litykę województwa, z uwzględ-
nieniem potrzeb i oczekiwań
wyborców, podczas gdy więk-
szość sesji sprowadzała się do ko-
smetycznych zmian w budżecie.
Ubolewam, że minione lata nie
zaowocowały znaczącą popra-
wą warunków podróżowania ko-
leją i innymi środkami trans-
portu publicznego, modernizacją
i budową dróg wojewódzkich
z dala od Poznania, poprawą bez-
pieczeństwa dzieci uczęszczają-
cych do szkół. Bulwersuje mnie,
że nie uwzględniono interpelacji
SLD w tych sprawach. Mimo po-
czucia niespełnienia uważam,
że moja kadencja nie była cza-
sem straconym.

Barbara
Nowak
PO

– Wspominam set-
ki spotkań z miesz-

kańcami południowej Wielko-
polski, ich niepowtarzalne hi-
storie i codziennie problemy, ich
aktywność i determinację we
współtworzeniu i realizacji cie-
kawych projektów: kultural-
nych, edukacyjnych czy z za-
kresu ochrony zdrowia. Jeszcze
lepiej zrozumiałam, iż nie tylko
rolnicy kochają wielkopolskie
wsie. Zapamiętam miłe relacje
i konstruktywną współpracę
w klubie radnych PO. Olimpij-
ski spokój marszałka Woźniaka
i kreatywność wszystkich rad-
nych (choć niekiedy nieco spe-
cyficzną). No i oczywiście moje
wyprawy do sejmiku – wsta-
wanie przed wschodem słońca,
a powroty nocą...

Kazimierz
Pałasz
SLD

– Za kluczowe
uważam uczest-

nictwo w konsultacjach i przy-
jęciu aktualizacji strategii roz-
woju województwa i projektu
WRPO 2014-2020. Wskazywa-
łem na konieczność podziału
pieniędzy umożliwiającego zrów-
noważony rozwój Wielkopolski
z wykorzystaniem inicjatyw lo-
kalnych, m.in. obszaru funkcjo-
nalnego aglomeracji konińskiej.
Zgłosiłem interpelacje, wnioski
i zapytania dotyczące głównie
problemów subregionu koniń-
skiego. Podejmowałem inter-
wencje zgłaszane przez miesz-
kańców i samorządy. Wspólne ze
środowiskiem lokalnym działania
powstrzymały sprzedaż ośrod-
ka w Wąsoszach i spowodowały
przekazanie go Ślesinowi.

Marcin
Porzucek
PiS

– Pięć dni przed
wyborami samo-

rządowymi w blasku fleszy mar-
szałek Marek Woźniak i inni
prominentni politycy PO wzięli
udział w podpisaniu listu in-
tencyjnego w sprawie budowy
ośrodka radioterapii w Pile.
Obietnicom nie było końca,
a podległe marszałkowi pod-
mioty informowały, że już
w 2013 r. ta placówka przyjmie
pacjentów. Między innymi dzię-
ki temu Marek Woźniak po-
nownie został marszałkiem,
a jego koledzy otrzymali szereg
innych stanowisk. Po wyborach,
ku „zaskoczeniu”, okazało się, że
są niespodziewane poślizgi in-
westycyjne. Pilski ROR być
może będzie gotowy w 2017 r.
Nikt nawet nie przeprosił pilan.

Tatiana
Sokołowska
PO

– Praca w sejmiku
ma sens wtedy,

gdy otaczają nas osoby myślą-
ce w kategoriach dobra wspól-
nego. Dlatego zapamiętam
wspaniałych, zaangażowanych
ludzi, których spotykam pod-
czas pracy w komisjach: kultu-
ry, gospodarki, kultury fizycznej
i turystyki, strategii, zdrowia.
Zawsze towarzyszyć będzie mi
radość z osobistego wkładu
w rozwój Wielkopolski, z wido-
ku mijanego „orlika”, wyre-
montowanego oddziału szpital-
nego, rozwijającego się przed-
siębiorstwa czy organizacji po-
zarządowej, unowocześnionego
kina, poddanego renowacji za-
bytku. Czuję satysfakcję z tego,
co zrobiłam, ale i pamiętam, jak
dużo mam jeszcze do zrobienia.

Marek
Sowa
PiS

– Co zapamięta-
łem? Sesje z gło-

sowaniami, debatami i oczy-
wiście z interpelacjami, w któ-
rych głos zabierała opozycja.
Interpelacji złożonych przeze
mnie jest kilkadziesiąt. Doty-
czyły one wielu zagadnień: ho-
norowania ulg pracowników
kolei przez Koleje Wielkopol-
skie, rozbudowy ścieżek rowe-
rowych, obniżenia opłat za
przewóz rowerów w pociągach,
lepszego dostosowania rozkła-
du jazdy pociągów do potrzeb
pasażerów, obniżenia zadłuże-
nia Szpitala Wojewódzkiego
w Lesznie, pilnej budowy ob-
wodnicy Gostynia. Cała ka-
dencja to słuchanie głosu wy-
borców i występowanie w ich
imieniu na forum sejmiku.

Do tej pory odbyło się 48 sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji.
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kadencji samorządu?
o ich ocenę ostatnich czterech lat.

Bartosz
Dziewiałtowski-
-Gintowt
PO
– Zapamiętałem
szczególnie mo-

ment składania przeze mnie
przysięgi radnego, ponieważ
byłem jednym z tych, którzy
uczynili to już w trakcie trwa-
nia kadencji – w listopadzie
2011 roku. Ponadto głęboko
w pamięć zapadły mi kontakty
z ludźmi w moim okręgu, za-
poznawanie się z ich zarówno
problemami, jak i sukcesami.
Ważnym przeżyciem był rów-
nież udział w wizycie studyjnej
delegacji samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego w fiń-
skim regionie Ostrobotnia Pół-
nocna, gdzie zapoznałem się
z funkcjonowaniem tamtejsze-
go systemu szkolnictwa zawo-
dowego, który jest uznawany za
jeden z najlepszych na świecie.

Maria
Grabkowska
PO

– Zapamiętam za-
równo nowatorski

projekt „Wielkopolska: Rewolu-
cje”, realizowany z mieszkańca-
mi regionu w miejscowościach
oddalonych od centrów kultury,
dający im możliwość współtwo-
rzenia wspaniałych wydarzeń ze
znanymi artystami, jak i wiele
znakomitych inicjatyw organi-
zacji działających na rzecz spo-
łeczności lokalnych. Doceniam
też stworzenie i promowanie
Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz
powstanie pierwszego w Polsce
szlaku rowerowego oznaczonego
GPS. W mojej pamięci pozosta-
ną także dyskusje wokół filmu
„Hiszpanka” i oczekiwanie na
jego premierę oraz batalie
o sposób finansowania budowy
szpitala dziecięcego.

Krzysztof
Grabowski
PSL

– Najważniejsze,
że rozumieliśmy,

iż region będzie silny, gdy będzie
się rozwijał w miarę równo-
miernie. Istotne były pieniądze
na remont szpitala w Kaliszu
i budowę tam ośrodka radiote-
rapii. W ramach WRPO udało
się m.in. zaadaptować obiekty
powojskowe na potrzeby PWSZ
w Kaliszu, utworzyć Centrum
Doskonałości Badań Kół Zęba-
tych, wykorzystać 20 mln zł na
przebudowę ulic: Wrocławskiej,
Górnośląskiej Harcerskiej
i Poznańskiej w Kaliszu. Wie-
le pieniędzy przeznaczyliśmy
na budowę dróg gminnych oraz
na program „Pięknieje wielko-
polska wieś” w całym regionie.
Kończy się gruntowna moder-
nizacja ośrodka w Marszewie.

Zbigniew
Haupt
PSL

– Mijająca, czwar-
ta kadencja sej-

miku województwa wielkopol-
skiego w latach 2010-2014
była z pewnością bardzo pra-
cowita oraz pełna satysfakcji
wynikającej ze zrealizowanych
zadań i największych inwe-
stycji. Jej zakończenie niesie ze
sobą również obiecującą per-
spektywę, zwłaszcza jeśli weź-
miemy pod uwagę pieniądze
z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, które mają
trafić do naszego województwa.
Mój niepokój budzi jedynie
przyszłość oraz prawidłowe
funkcjonowanie jednostek służ-
by zdrowia podległych Urzę-
dowi Marszałkowskiemu w Po-
znaniu.

Bogdan
Trepiński
PO

– Ta kadencja sej-
miku przyczyniła

się do dalszego rozwoju Wiel-
kopolski, w tym subregionu
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.
Dobre wykorzystanie funduszy
unijnych pozwoliło na skomu-
nikowanie Gniezna z resztą
kraju szybką i nowoczesną ko-
leją oraz drogą ekspresową S5,
a także na naniesienie na ma-
pie województwa nowej fabryki
samochodów. Normalnie – co po-
zytywne w warunkach młodej
polskiej demokracji – funkcjo-
nowały w Gnieźnie wojewódzkie
placówki kulturalne i oświato-
we. Wzgórze Lecha z katedrą
doczekało się godnej oprawy.
W budżecie województwa zna-
lazły się też środki na moder-
nizację szpitala „Dziekanka”.

Maciej
Wiśniewski
SLD

– Samorząd woje-
wództwa zrealizo-

wał w ostatnich 4 latach wiele
dużych inwestycji. Niestety,
koalicja PO-PSL nie była goto-
wa i otwarta na dyskusję z rad-
nymi opozycji, uważając, że
ma monopol na wiedzę, co dla
Wielkopolan jest najlepsze. Za-
pamiętam, że udało się zablo-
kować nierozsądny pomysł po-
łączenia szpitali w Lesznie i Ko-
ścianie oraz to, że nie doszło do
rozpoczęcia budowy obwodnicy
Gostynia na drodze wojewódz-
kiej. Trudno też zrozumieć, dla-
czego dla koalicji rządzącej
ważniejsza była budowa sie-
dziby urzędu niż szpitala dzie-
cięcego w Poznaniu, z którego
korzystaliby pacjenci z całego
regionu.

Waldemar
Witkowski
SLD

– To była kaden-
cja wielu zmarno-

wanych szans i naszych pie-
niędzy. Należałoby wytknąć:
nierozpoczęcie budowy szpita-
la dziecięcego, a budowanie
siedziby marszałka; nierozbu-
dowanie sieci połączeń kolejo-
wych obsługiwanych przez Ko-
leje Wielkopolskie; zakłada-
nie spółek nieraz tylko po to,
żeby zaspokoić potrzeby za-
plecza politycznego; złe wyda-
wanie pieniędzy na kulturę,
np. tworzenie w nieudolny spo-
sób filmu o Powstaniu Wiel-
kopolskim (premiera miała się
odbyć pierwotnie w grudniu
2013 r.); budowanie planów
w ochronie środowiska, które
utrudniają życie i podnoszą
jego koszty.

Marek
Woźniak
PO

– Tę kadencję za-
pamiętam jako

czas dużych realizacji inwesty-
cyjnych i modernizacyjnych.
Przekonują o tym przykłady
konkretnych projektów, w wie-
lu dziedzinach widoczne dla
mieszkańców. Mamy nowe dro-
gi i obwodnice, doposażone szpi-
tale i uczelnie, zmodernizowane
instytucje kultury, odrestauro-
wane zabytki, atrakcyjne pro-
pozycje turystyczne, ale i oczysz-
czalnie ścieków czy nowoczesne
gospodarstwa rolne. Tak szero-
ki front prac był możliwy dzię-
ki dużemu zaangażowaniu bu-
dżetu województwa, a także do-
bremu i efektywnemu wyko-
rzystaniu funduszy z UE. To so-
lidny fundament pod nową unij-
ną perspektywę finansową.

Jerzy
Kado
PSL

– Całą kadencję
żywo interesowa-

łem się sytuacją wojewódzkich
szpitali, dlatego cieszę się
z coraz lepszej ich kondycji,
zwłaszcza w Koninie (gdzie
strajkowali pracownicy) i Lesz-
nie, bo tam było najtrudniej.
Jako radny z północnej Wiel-
kopolski byłem przeciw łącze-
niu naszej placówki w Cho-
dzieży ze szpitalem powiato-
wym. Od ponad 3 lat jednostka
w Chodzieży jest częścią Wiel-
kopolskiego Centrum Pulmo-
nologii i Torakochirurgii w Po-
znaniu. Dzięki temu wiele zy-
skała, np. obecne remonty za
5 mln zł. Przez cztery lata bra-
łem również czynny udział w ła-
godzeniu decyzji wojewódzkie-
go konserwatora przyrody.

Franciszek
Marszałek
PSL

– Patrząc przez
pryzmat funkcjo-

nowania samorządu wojewódz-
twa w latach 2010-2014, na
uwagę zasługuje dobre współ-
działanie koalicji PO-PSL
w Wielkopolsce. Udało nam się
rozwiązać wiele trudnych pro-
blemów. Cieszę się z coraz lep-
szej kondycji szpitali woje-
wódzkich, zwłaszcza leszczyń-
skiego. Jako przewodniczący
klubu PSL chcę dodać, że wnie-
śliśmy ważne dla województwa
stanowiska, które przyjął sej-
mik. To m.in. skuteczny apel
o zachowanie sądów rejonowych,
a także o zabezpieczenie finan-
sów na realizację samorządo-
wego Programu Wielkopolskiej
Odnowy Wsi, z którego korzysta
już ponad 1460 sołectw.

W czerwcu 2014 r. radni, nawiązując do tradycji sejmików
szlacheckich, po raz kolejny odbyli uroczyste posiedzenie
w średzkiej kolegiacie.
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Przewodniczący wielkopolskiego sejmiku Lech Dymarski
wziął udział w uroczystościach z okazji 34. rocznicy pod-
pisania Porozumień Sierpniowych, które odbyły się 31
sierpnia w Gdańsku. Ich szczególnym akcentem było
otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności, w którym
uczestniczyli m.in. prezydent Bronisław Komorowski i były
prezydent Lech Wałęsa. Na zdjęciu – podczas uroczystej
mszy św. w gdańskiej bazylice św. Brygidy. ABO
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W rocznicę Sierpnia 1980

Radni z sejmikowej Komisji Kultury i wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak byli wśród 1200 polskich i niemieckich
słuchaczy niezwykłego koncertu „Requiem dla świata”, któ-
ry odbył się 5 września w Berlinie dla upamiętnienia ofiar
II wojny światowej w 75. rocznicę jej wybuchu. Po raz pierw-
szy w Niemczech wykonano „Requiem” Romana Macie-
jewskiego – polskiego kompozytora urodzonego w nie-
mieckiej stolicy, a później związanego m.in. z Wielkopol-
ską. W berlińskim Domu Radia wystąpili polscy i niemieccy
soliści, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, MDR Rund-
funkchor z Lipska. Całością dyrygował Łukasz Borowicz,
a moderatorem koncertu był Krzysztof Zanussi. ABO
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Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprezentowała na
początku września radnym z sejmikowej Komisji Kultury
Fizycznej i Turystyki fragment Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski na odcinku od Pątnowa do Nowego Miasta. Ten tu-
rystyczny szlak wodny, liczący prawie 700 km, obejmu-
je niemal całą Noteć, jezioro Gopło, Kanał Ślesiński oraz
duży odcinek Warty – od Konina do Santoku. W ostatnich
latach samorządy i prywatni inwestorzy, często przy
wsparciu funduszy unijnych, wybudowali sieć przystani dla
kajaków i większych jednostek pływających, co znacznie
ożywiło ruch turystyczny na wielkopolskich wodach. SN
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Radni popłynęli pętlą

Nasi filharmonicy w Berlinie
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Czym kieruje się klient
restauracji, wybierając na
posiłek właśnie ten, a nie
inny lokal?

O sukcesie w gastronomii
decyduje kilka czynników.
Wśród nich m.in. dobra loka-
lizacja restauracji lub ka-
wiarni (np. w atrakcyjnej tu-
rystycznie miejscowości lub
przy uczęszczanej ulicy), jej
klimat i wyposażenie (choćby
w starannie odrestaurowa-
nych wnętrzach), bogate
menu, smaczne potrawy,
przystępne ceny oraz szybka
i miła obsługa.

Właściciele lokali szukają
też innych pomysłów, które
mają przyciągnąć nowych
klientów. Jednym z nich jest
przystąpienie do Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Wielko-
polska. Jej członkowie ofe-
rują wysokiej jakości regio-
nalne produkty i dania spo-
rządzone na bazie lokalnych
surowców, przygotowywane
w oparciu o tradycyjne re-
ceptury. To uprawnia do
umieszczenia przed wejściem
do lokalu charakterystycznej
tabliczki z logotypem sieci.

– Sam fakt przynależności
do sieci bazującej na produk-
tach regionalnych zobowią-
zuje restauratorów do trak-

towania podmiotowo lokal-
nej kultury i kulinariów – wy-
jaśnia Olaf Makiewicz z re-
stauracji „Olandia” w Prusi-
miu. – To właśnie tutaj, w od-
restaurowanych wnętrzach
dawnej piwnicy, powstają ku-
linarne specjały bazujące na
wielkopolskim dziedzictwie.
W menu znajdują się przede
wszystkim tradycyjne polskie
potrawy, wśród których do-
minuje duszona pierś z kacz-
ki, dostarczana przez lokal-
nych dostawców, żur w chle-
bie oraz specjały z gęsiny.

„Olandia” kusi turystów nie
tylko kuchnią, bo charaktery-

styka tego miejsca, wchodzą-
cego w skład Skansenu Olen-
derskiego, położonego w ze-
spole dworskim nad Jeziorem
Kuchennym, ściśle współgra
też z dawną kulturą i życiem
codziennym Olendrów.

Z kolei poznańska restau-
racja „Pod Pretekstem” jest
także, poza działalnością ku-
linarną, miejscem spotkań
lokalnego środowiska arty-
stycznego. – Regularnie od-
bywają się u nas koncerty
przyciągające rzesze miłośni-
ków muzyki kameralnej: bal-
lad, akustycznego jazzu, mu-
zyki etnicznej i folkowej,

a przede wszystkim piosenki
poetyckiej i innych form mu-
zyczno-literackich – wymienia
Angelina Kowalska, repre-
zentująca poznańską restau-
rację.

W menu lokalu znajdują się
potrawy regionalne, które od
dawien dawna spożywało się
w Poznaniu i okolicy: od do-
mowego rosołu z makaronem,
przez golonkę gotowaną po
wielkopolsku, kaczkę pieczo-
ną podawaną z pyzami i ka-
pustą modrą, szare kluchy
z okrasą z boczku, aż po plac-
ki ziemniaczane (plyndze)
i pyry z gzikiem. RAK

Zjeść smacznie, zdrowo i z kulinarnym certyfikatem
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska powstała, by
ułatwić konsumentom i tury-
stom odnalezienie (stąd logo)
oraz spróbowanie lokalnej
i regionalnej żywności, a jej
producentom zapewnić pro-
mocję i zwiększyć współpracę
między nimi. Wojewódzka sieć
skupia obecnie 83 członków:
producentów rolnych, przed-
siębiorstwa, restauracje oraz
inne podmioty wytwarzające
lub sprzedające żywność na-
turalną. Przedstawimy ich
w kolejnych wydaniach „Mo-
nitora”. Dziś lista restauracji
i kawiarni:
� „Siedem Drzew” Emilia Sę-
kowska, Biskupice
� Restauracja „Hacjenda”
L.A.S. Wiatrowscy S.C. , Po-
znań
� Restauracja „Młyn na Pro-
wincji”, Lednogóra
� Restauracja „Olandia”, Pru-
sim
� Restauracja „Pod Pretek-
stem”, Poznań
� Restauracja „Rycerska”, Sza-
motuły
� Restauracja „Zagroda Bam-
berska”, Poznań
� Restauracja „A nóż widelec”,
Poznań

� Restauracja „Jaśkowa Za-
groda”, Napachanie
� Restauracja „Toga”, Poznań
� Restauracja Dwór Ustronie,
Łęka Opatowska
� Restauracja Kawiarnia Aka-
demia „Dąbrowskiego 42”,
Poznań
� Restauracja „Ratuszova”,
Poznań
� „Pella&Wacek w Stodole”
Bartosz Sibilski, Boruja
� Cafe Bordo Restaurant, Po-
znań
� Paulina Rzeszowska „Paula”,
Odolanów
� „Karczma Kołodziej” Dorota
Kamińska, Skoki
� Restauracja „Leśna Polana”
Bogdan Boroński, Tokary

O sukcesie w gastronomii decydują m.in. bogate menu i smaczne potrawy.
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Dzięki współpracy sześciu
samorządów wyremonto-
wano Trakt Kalisko-Wie-
luński.

Ponad 20-kilometrowy
trakt biegnie trasą, którą co
roku podąża najstarsza
w Polsce piesza pielgrzymka
na Jasną Górę. Droga jest
skrótem łączącym sąsiednie
gminy Brzeziny, Kraszewice
i Czajków oraz powiaty kali-
ski i ostrzeszowski.

Przez ostatnie siedem lat
realizowano kolejne odcinki,
by trasa była w całości prze-
jezdna. Wcześniej było to
utrudnione, bo miejscami dro-
ga gruntowa przypominała
raczej polny dukt niż gminną
jezdnię.

Największe prace wykona-
no w 2014 roku, gdy gminy
otrzymały wsparcie samo-
rządu regionu. Przebudowa
ostatniego odcinka 8,5 km
drogi kosztowała 3,2 mln zł,
z czego 2,1 mln pochodziło
z budżetu województwa, a 1,1
mln od lokalnych samorządów.

– To dobrze wydane pie-
niądze, bo inwestycja służy
mieszkańcom – informuje
członek zarządu wojewódz-
twa wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski. – Przez wiele
lat mówiono o planach budo-
wy traktu kaliskiego, a zgod-
na współpraca sześciu samo-
rządów pozwoliła ją zakoń-
czyć. RAK

Droga zamiast
polnego duktu

Ztej okazji 24 sierpnia
w Szreniawie odbyła się
impreza plenerowa pn.

„50 atrakcji na 50-lecie mu-
zeum”, prezentująca w kilku
blokach tematycznych doro-
bek kolekcjonerski, konser-
watorski i edukacyjny pla-
cówki. W programie jubile-
uszowego przedsięwzięcia, or-
ganizowanego w ramach cy-
klu „Przeszłość – przyszłości”
nie zabrakło niespodzianek,
zarówno dla najmłodszych,
jak i dla dorosłych.

Dużym zainteresowaniem
gości cieszyła się m.in. inte-
raktywna prezentacja zbio-
rów, np. pokazy młócenia,
czyszczenia i kruszenia ziarna,
obróbki lnu oraz wyrobu ma-
sła i sera. Nie lada atrakcję
stanowiła również konser-
wacja, renowacja i urucha-
mianie zabytków, m.in. silni-
ków i ciągników rolniczych,
lokomobili H. Cegielskiego
z 1919 r., renowacja samolo-
tu. Zwiedzający chętnie foto-
grafowali się na tle tych hi-
storycznych pojazdów.

Program jubileuszowej im-
prezy uzupełniła prezentacja

zbiorów biblioteki i archi-
wum naukowego muzeum,
pokazy prac zwierząt gospo-
darskich (np. prac polowych
z wykorzystaniem zaprzęgu
końskiego oraz wołów), po-
kazy pracy twórców ludo-
wych i rzemieślników, a tak-
że stoiska z potrawami wiej-
skiej kuchni oraz występy ar-
tystyczne.

Organizatorzy nie zapo-
mnieli też o najmłodszych,
dla których przygotowano
konkursy, stanowiska edu-
kacyjne, warsztaty. Dzieci
z uwagą przyglądały się np.
korekcji kopyt i podkuwaniu
koni, zabiegom pielęgnacyj-
nym u owiec, animacji o agro-
lotnictwie czy pracy koło-
dzieja i garncarza. RAK

50 lat muzeum
Pięćdziesiątą rocznicę powstania obchodzi w tym
roku Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Jedną z jubileuszowych atrakcji w Szreniawie była m.in.
wystawa samolotów rolniczych.
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Dla małych i średnich firm
W latach 2007-2013 przed-
siębiorcy z UE mogli ko-
rzystać z unijnego „Pro-
gramu na rzecz przedsię-
biorczości i innowacji”.
Obecnie został on zastą-
piony programem CO-
SME, którego głównymi
beneficjentami są małe
i średnie przedsiębior-
stwa, stanowiące 99 proc.
wszystkich firm w Unii.

Przyjęty w grudniu 2013 r.
budżet programu wynosi 2,3
mld euro. Aby zapewnić do-
datkowe finansowanie, pod
koniec lipca 2014 r. Komisja
Europejska zawarła poro-
zumienie z Europejskim
Funduszem Inwestycyjnym,
którego efektem może być
nawet kolejne 25 mld euro.
Do końca września trwa na-
bór wniosków instytucji fi-
nansowych, które następ-
nie udostępnią fundusze
przedsiębiorstwom.

Komisja szacuje, że po-
życzki otrzyma nawet 330
tys. firm, a łączna wartość
wsparcia może wynieść mak-
symalnie 21 mld euro. Część
budżetu programu zosta-
nie również zainwestowana
w fundusze wysokiego ryzy-
ka, zapewniające wsparcie

firmom na etapie rozwoju
i poszerzania działalności,
zwłaszcza tym, które prowa-
dzą działalność zagraniczną.

Program COSME ma też
ułatwić unijnym przedsię-
biorcom dostęp do rynków
w innych krajach wspólnoty
oraz poza UE. Zadanie to
wypełnia Europejska Sieć
Przedsiębiorczości poprzez
pomoc w znajdowaniu za-
granicznych partnerów,
wsparcie we wchodzeniu na
rynki zagraniczne czy in-
formacje na temat prawo-
dawstwa unijnego.

Nowy program ma też za-
pewnić środki na edukację
i promowanie kultury przed-
siębiorczości oraz polepsze-
nie warunków tworzenia
i rozwoju firm, w tym dzia-
łania w celu zmniejszenia
obciążeń administracyjnych.
Biuro Informacyjne Woje-
wództwa Wielkopolskiego
w Brukseli przedstawia cykl
poświęcony głównym progra-
mom na lata 2014-2020 za-
rządzanym centralnie przez
UE i związanym z nimi możli-
wościom finansowania pro-
jektów. Dodatkowe informacje
o programach: www.wielko-
polska.eu.
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Prezentujemy aktualny
schemat organizacyjny
Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Wielko-
polskiego, przedstawiając sze-
fów poszczególnych jedno-
stek i ich podporządkowanie
członkom zarządu woje-
wództwa. Przyczynkiem ku
temu stały się dwie zmiany
w tej strukturze, do których
doszło w ostatnim czasie.

19 maja zarząd wojewódz-
twa przyjął uchwałę zmie-
niającą regulamin organiza-
cyjny UMWW. Utworzona
została nowa komórka orga-
nizacyjna – Departament
Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego. Wy-
nika to z faktu, że finanso-
wanie działań z EFS w latach
2014-2020 odbywać się będzie

w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. W poprzedniej per-
spektywie finansowej tymi
pieniędzmi zajmował się Wo-
jewódzki Urząd Pracy, a dy-
rektorka nowego marszał-
kowskiego departamentu Syl-
wia Wójcik była dotąd wice-
szefem WUP. Siedziba nowej
jednostki znajduje się w biu-
rowcu przy ul. Szyperskiej
14; nr telefonu: 61 626 73 00.

18 lipca zarząd wojewódz-
twa dokonał kolejnej korekty
w regulaminie organizacyj-
nym urzędu. Departament
Ochrony Zdrowia i Przeciw-
działania Uzależnieniom od
teraz jest po prostu Departa-
mentem Zdrowia. Z kolei
w spisie jednostek podległych
poszczególnym członkom za-

rządu województwa dopisano
(utworzoną jako wojewódzką
instytucję kultury 1 czerwca)
Orkiestrę Kameralną Pol-
skiego Radia Amadeus. Po-
dobnie jak inne placówki kul-
turalne, podlega ona marszał-
kowi Markowi Woźniakowi.

Za kilka miesięcy nastąpi
przeprowadzka samorządo-
wej administracji wojewódz-
twa do gmachu, którego bu-
dowa kończy się w Poznaniu
u zbiegu al. Niepodległości
oraz ulic Kościuszki i św.
Barbary (w sąsiedztwie daw-
nego hotelu Polonez). Nim to
nastąpi, tradycyjnie przypo-
minamy, gdzie szukać po-
szczególnych marszałkow-
skich departamentów i biur.

W kompleksie budynków
przy al. Niepodległości 18

znajdziemy gabinety wszyst-
kich członków zarządu woje-
wództwa. Tam też mieszczą
się: Kancelaria Sejmiku
(i gabinet przewodniczącego
tego gremium), Kancelaria
Ogólna (obsługująca kore-
spondencję urzędu), Gabinet
Marszałka, a także departa-
menty: Kultury, Organiza-
cyjny i Kadr oraz biura:
Prawne, Współpracy Mię-
dzynarodowej, Nadzoru In-
westycyjnego. W pobliżu, przy
ul. Kościuszki 95, mają sie-
dziby departamenty Infra-
struktury oraz Kontroli. Przy
ul. Piekary 17 funkcjonują de-
partamenty: Administracyjny,
Edukacji i Nauki, Finansów,
Zdrowia, Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Sportu i Turystyki
oraz Biuro Zamówień Pu-

blicznych. Tam też urzędują
skarbnik i sekretarz woje-
wództwa. Obok, pod nume-
rem 19, mieści się Biuro Au-
dytu Wewnętrznego. Plac
Wolności 18 to adres depar-
tamentów: Środowiska oraz
Geodezji, Kartografii i Go-
spodarki Mieniem, a ul. Prze-
mysłowa 46 – departamen-
tów: Gospodarki oraz Trans-
portu. Przy ul. Szyperskiej
14 pracują urzędnicy depar-
tamentów: Polityki Regio-
nalnej, Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Wdra-
żania Programu Regionalne-
go i – jak wspomnieliśmy
– Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego, a tak-
że Biura Obsługi Funduszy.

Przy okazji warto również
przypomnieć, że w ubiegłym

roku zmienił się adres sie-
dziby Biura Informacyjnego
Województwa Wielkopolskie-
go w Brukseli. Obecnie nasze
regionalne przedstawiciel-
stwo znajduje się przy Rue
Montoyer 21. Polskie nume-
ry telefonów do BIWW to:
61 278 53 97, -95, -79, a nu-
mer belgijski to: + 32 2 734
09 41.

Wiadomości na temat funk-
cjonowania samorządowej ad-
ministracji w regionie do-
stępne są na stronie interne-
towej www.bip.umww.pl,
a także w Punkcie Informa-
cyjnym Urzędu Marszałkow-
skiego: al. Niepodległości 18,
61-713 Poznań, budynek C,
pokój nr 127 na I piętrze; tel.
61 626 66 66; e-mail:
info@umww.pl. ABO

Kto jest kim u marszałka
Co się w ostatnim czasie zmieniło w strukturze samorządowej administracji regionu?
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Obornicka Orkiestra Dęta, podobnie jak inni uczestnicy uroczystości, deszczowe chwile
musiała przeczekać pod parasolami.

Wojewódzkie dożynki przyciągnęły do podobornickich Słonaw wielu mieszkańców miasta
i zaproszonych gości.

Dzieciom najbardziej przypadło do gustu kruszenie ziarna.

Obrzędy dożynkowe zaprezentował zespół „Wielkopolanie”.

Bp Zdzisław Fortuniak poświęcił m.in. wieniec wojewódzki.

Marszałek województwa Marek Woźniak całuje dożynkowy chleb przekazany podczas uroczystości przez starościnę
Małgorzatę Najdek i starostę Karola Kowalskiego.
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Opracy rolnika mówi się,
że ma warsztat pod
chmurką. Niechaj więc

wszyscy, także mieszczuchy
zobaczą, jak to jest praco-
wać, gdy pada – tak deszczo-
wą pogodę podczas dożynek
skomentował Zdzisław For-
tuniak, który odprawił uro-
czystą mszę świętą. Biskup
podkreślił w kazaniu, że chleb
w świadomości Polaków sta-
nowi jedną z najświętszych
rzeczy.

XVI Wojewódzko-Archidie-
cezjalne Dożynki Wielkopol-
skie, których współgospoda-
rzami byli marszałek Marek
Woźniak i burmistrz Obornik
Tomasz Szrama, odbyły się 31
sierpnia na lądowisku Sło-
nawy, koło Obornik. Podczas
uroczystości świętowano za-
kończony pomyślnie okres
żniw i dziękowano za owoce
zebrane w trakcie ciężkiej
pracy w polu.

– Chleb symbolizuje wspól-
notę, pojęcie bardzo bliskie
samorządowi. Dziękujemy
dziś rolnikom za to, że ko-
chają swoją ziemię i pracę, bo
ona jest trudna, choćby ze
względu na zmienną pogodę
lub niekiedy problemy ze
sprzedaniem plonów – za-
uważył Marek Woźniak, ak-
centując siłę tradycji dzięk-
czynienia za płody ziemi.

Marszałek nawiązał do mi-
nionej perspektywy finanso-
wej UE jako czasu, który rol-
nicy z naszego regionu dobrze
wykorzystali, m.in. unowo-
cześniając swoje gospodar-
stwa. Zachęcił ich również
do sięgania po eurofundusze
dostępne w latach 2014-2020.

W podobnym tonie utrzy-
many był list prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego,
który napisał: – Z satysfakcją
dostrzegam rosnący prestiż,
jakim cieszy się zawód rolni-

ka w społeczeństwie. Trady-
cyjny szacunek dla pracy tych,
którym zawdzięczmy chleb
powszedni, został wzmocnio-
ny uznaniem dla osiągnięć
i rynkowego sukcesu.

Tradycyjne obrzędy dożyn-
kowe zaprezentował na scenie
Zespół Pieśni i Tańca „Wiel-
kopolanie”. Następnie Marek
Woźniak, który odebrał z rąk
starostów bochen chleba, czę-
stował nim licznie zgroma-
dzonych w Słonawach gości.

Najmłodszym najbardziej
spodobała się wystawa sprzę-
tu rolniczego, którą otworzył
członek zarządu wojewódz-
twa Krzysztof Grabowski.
Zwiedzający mogli podziwiać
stare maszyny i ciągniki oraz
najnowocześniejsze traktory,
kombajny i urządzenia rolni-
cze.

Przygotowano też liczne
stoiska: z regionalną żywno-
ścią, ręcznymi wyrobami,

punkty informacyjne. W kon-
kursie na najciekawsze z nich
zwyciężyła LGD Kraina
Trzech Rzek, a nagrody otrzy-
mali też Muzeum Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie i Skansen
Wiejska Zagroda. Z kolei
w konkursie na „Najładniej-
szy wieniec dożynkowy” na-
grodę marszałka za pierwsze
miejsce zdobył powiat pilski,
a na podium znalazły się tak-
że powiat koniński i dekanat
wieleński.

W części artystycznej wy-
stąpiły lokalne zespoły: Ma-
niewiacy, Rożnowianie, Brass
Band i Zespół Ludowy Obje-
zierze, a zwieńczeniem za-
bawy był wieczorny koncert
Andrzeja Piasecznego.

W uroczystościach wzięli
udział m.in. wiceminister rol-
nictwa, wielkopolscy parla-
mentarzyści, wojewoda i sa-
morządowcy z regionu. RAK

Święto chleba w strugach deszczu
Ostatniego dnia sierpnia w Słonawach pod Obornikami rolnicy dziękowali za tegoroczne plony.
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Wielkopolska ma do-
brze rozwinięte rol-
nictwo i przemysł

przetwórczy, które stanowią
jeden z najważniejszych dzia-
łów regionalnej gospodarki.
W rolnictwie zatrudnionych
jest blisko 16 proc. osób pra-
cujących ogółem w woje-
wództwie. Mimo nie najlep-
szych warunków klimatycz-
nych oraz słabych gleb (pra-
wie 42 proc. stanowią ziemie
klas V i VI), w dużej części po-
ziom gospodarstw – mierzony
wydajnością, wyposażeniem
technicznym czy kulturą rol-
ną – dorównuje standardom
europejskim. Zaawansowany
stopień produkcji żywności
ekologicznej, wysokie plony
i optymalna wielkość pogłowia
zwierząt hodowlanych lokują
region w krajowej czołówce.

13,5 ha na gospodarstwo

Nasze województwo to ważny
w Europie region rolniczy
o dużych zasobach ziemi
uprawnej. Problemem wy-
magającym rozwiązania za-
równo w kraju, jak i w Wiel-
kopolsce, jest duża liczba ma-
łych gospodarstw rolnych,
które muszą sprostać wyma-
gającej konkurencji na rynku
europejskim. Średnia wiel-
kość gospodarstwa w regionie,
według danych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, to około 13,5 ha
przy średniej krajowej wyno-
szącej 10,42 ha.

Mimo to wielkopolskie go-
spodarstwa radzą sobie bar-
dzo dobrze: mogą pochwalić
się największą w Polsce pro-
dukcją rolniczą. Wytwarzamy
najwięcej w kraju zbóż, bu-
raków cukrowych i znaczącą
ilość rzepaku. Jesteśmy
w czołówce wśród producen-
tów owoców i warzyw, mleka,
dominujemy pod względem
hodowli świń (20,5 proc.
w skali kraju), a udział w pro-

dukcji wieprzowiny wynosi
prawie 26 proc.

Ważna jest też innowacyj-
ność stosowanych rozwiązań
– pojawiają się nowe uprawy,
takie jak szparagi, pieczarki
i żywność ekologiczna, po-
wstają gospodarstwa agrotu-
rystyczne i łowieckie.

Pomoc fachowców

Wielkopolscy gospodarze są
zainteresowani zakupem zie-
mi uprawnej, powiększaniem
skali produkcji oraz wdraża-
niem nowych technologii
w produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej. Dzięki temu nasze rol-
nictwo szybko się moderni-
zuje (także dzięki pieniądzom
z UE), szybciej niż przeciętnie
w skali kraju. W proces jego
unowocześnienia, zwiększa-
nie efektywności i jakości
produkcji zaangażowane są
ośrodki naukowe, m.in. Uni-
wersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu.

W województwie funkcjo-
nuje sieć wyspecjalizowanych
instytucji zajmujących się
wprowadzaniem nowych od-
mian roślin i produkcją ma-
teriału siewnego. Samorząd
regionu współpracuje m.in.
z Centralnym Ośrodkiem Ba-
dania Roślin Uprawnych,
wspierając badania w ramach
porejestrowego doświadczal-
nictwa odmianowego, aby
udostępniać listę rekomen-
dowanych do upraw na na-
szym terenie roślin.

Ważną rolę w upowszech-
nianiu wiedzy rolniczej od-
grywają też ośrodki hodowli
zarodowej i doradztwa rolni-
czego. Wsparcie m.in. tych in-
stytucji sprawiło, że w Wiel-
kopolsce wykrystalizowała
się duża grupa nowoczesnych
gospodarstw, w których sto-
sowane technologie produkcji
nie odbiegają od najlepszych
farm europejskich. Przykła-
dem jest choćby 60-hektarowe
rodzinne gospodarstwo rol-

ne Karola Kowalskiego z Wy-
mysłowa, starosty tegorocz-
nych dożynek wojewódzkich,
specjalizujące się w hodowli
bydła (stado liczy 140 sztuk)
i produkcji mleka. Każda kro-
wa dojna produkuje średnio
10,3 tys. litrów mleka rocznie.

W grupie raźniej

Wielkopolanie lubią współ-
pracować: łączą się i współ-
działają w różnych organiza-
cjach, chętnie korzystają
z wiedzy wypracowanej w in-
stytutach naukowych, co po-
zwala wdrażać nowoczesne
metody w organizacji pro-
dukcji i zbytu. Mamy też naj-
więcej w skali kraju zareje-
strowanych grup producen-
tów rolnych. Członkostwo
w takich grupach pozwala
na obniżenie kosztów pro-
dukcji i uzyskanie lepszych
warunków sprzedaży towa-
rów produkowanych w go-
spodarstwie.

Prezesem dwóch z nich:
Spółdzielni Producentów
Trzody Chlewnej „Profit”
i Spółdzielni Producentów
Zbóż i Nasion Roślin Ole-
istych „Plon” jest starościna
dożynek wojewódzkich Mał-
gorzata Najdek. Wraz z mę-
żem Arkadiuszem prowadzą
wyspecjalizowane gospodar-
stwo rolne (te są także dużym
atutem naszego rolnictwa)
o powierzchni 120 ha w Żu-
kowie. Gospodarstwo specja-
lizuje się w hodowli świń
w cyklu otwartym: roczna
produkcja tuczników to ok.
3 tys. szt., a także w uprawie
rzepaku, pszenicy i paszo-
wych odmian zbóż.

Unia wspiera rolników

Znaczący wpływ na obraz
wielkopolskiej wsi ma samo-
rząd województwa, który
wspiera rozwój obszarów
wiejskich finansowo, organi-
zuje liczne przedsięwzięcia

i konkursy promujące rolnic-
two, żywność tradycyjną i tu-
rystykę wiejską w regionie.
Do najbardziej znanych na-
leżą konkursy „Wielkopolski
Rolnik Roku” i „Pięknieje
wielkopolska wieś”.

Nasi rolnicy chętnie sięga-
ją też po pieniądze z progra-
mów unijnych na unowocze-
śnienie gospodarstw. Więk-
szość środków PROW 2007-
-2013 w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw
rolnych” przeznaczono na za-
kup maszyn i urządzeń. Sta-
rostowie dożynek kupili na
przykład ciągniki rolnicze, no-
woczesne maszyny i urządze-
nia poprawiające wydajność.

Nowy program rozwoju ob-
szarów wiejskich ma z kolei
preferować szczególnie inwe-
stycje w produkcję zwierzęcą.
Zaplanowano rozwój produk-
cji mleka, bydła mięsnego,
prosiąt oraz inwestycje zwią-
zane z racjonalizacją techno-
logii produkcji, zmianą jej
profilu, wprowadzeniem in-
nowacji, poprawą jakości pro-
dukcji oraz zwiększeniem jej
skali.

W latach 2014-2020 Polska
otrzyma z budżetu UE 114
mld euro, w tym środki na
rolnictwo i polską wieś. Na
płatności bezpośrednie Unia
przekaże 23,5 mld euro, do
których dołączą pieniądze
krajowe w kwocie 230 mln
euro. Łączne daje to 23,7 mld
euro na 7 lat.

W ramach PROW w nowej
perspektywie finansowej UE
do rozdysponowania będzie
kwota 13,5 mld euro. Z Bruk-
seli wpłynie 8,6 mld euro,
a z budżetu krajowego – 4,9
mld euro. Do tego rachunku
dołączy 5,2 mld euro z poli-
tyki spójności.

Na te pieniądze, które po-
zwolą zwiększyć rentowność
i poprawić konkurencyjność
gospodarstw, czeka wielko-
polska wieś i rolnictwo. RAK

Jak gospodarują wielkopolscy rolnicy?
Produkcja zbóż, owoców, warzyw i mleka oraz hodowla trzody chlewnej – w tych dziedzinach
należymy do krajowych liderów.

Wielkopolskie gospodarstwa wyspecjalizowały się między innymi w hodowli bydła mlecznego i należą do największych
producentów mleka w kraju.
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Kiedyś rolnicy pracowali przy użyciu takiego sprzętu.
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Dziś na polach można jeszcze spotkać stare traktory… ...choć coraz częściej widać nowoczesne ciągniki.
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Rok 2014 obfituje w mi-
litarne rocznice: wy-
buch I i II wojny świa-

towej, powstanie warszaw-
skie. Jednak wydarzenia to
przede wszystkim ludzie bę-
dący ich twórcami i uczestni-
kami. Ostatnio mniej się
mówi o tych, którzy w Wiel-
kopolsce w tym czasie zaak-
centowali swoją obecność
– nie wspominając już
o przedstawicielach władzy
okupacyjnej, którzy wyjątko-
wo ponuro zapisali się w tra-
dycjach lat 1939-1945.

Motorówką w porcie

Arthur Karl Greiser urodził
się w Środzie Wielkopolskiej
22 stycznia 1897 roku, ale
jego rodzina pochodziła z Po-
morza, z Człopy. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej
uczęszczał do gimnazjum hu-
manistycznego w Inowrocła-
wiu. Czy już wtedy był wrogo
nastawiony do Polaków, trud-
no powiedzieć, w źródłach
zachowały sie na ten temat
różne informacje. Po wybuchu
wojny w 1914 roku ochotniczo
zgłosił się do wojska, do służ-
by w marynarce wojennej.
Po krótkim okresie służby
frontowej, na własną prośbę,
został przeniesiony do lotnic-
twa marynarki i został pilo-
tem wodolotów. Zapisał chwa-
lebną kartę wojenną, był od-
znaczany. W 1918 roku ranny,
został odesłany do szpitala
wojskowego w Gdańsku i dal-
sze lata życia związał z tym
miastem.

Po zakończeniu wojny za-
znał niełatwego losu byłych
żołnierzy. Był bezrobotnym,
próbował swych sił jako ku-
piec i kierowca taksówki, zaj-
mował się też wożeniem tu-
rystów motorówką po porcie.
Naturalną koleją rzeczy,
szybko związał się ze środo-
wiskami byłych wojskowych,
a w 1926 roku wstąpił do
Stahlhelmu. Wtedy też zaczął
się aktywizować jako nie-
miecki nacjonalista i zdecy-
dowany przeciwnik jakich-
kolwiek związków Wolnego
Miasta Gdańska z Polską.

Powrót do Wielkopolski

Kariera polityczna A. Gre-
isera nabrała tempa w 1928
roku, od chwili wstąpienia
do NSDAP. W latach 1930-
-1933 był sekretarzem okręgu
tej partii w Gdańsku. Na-
stępnie został wiceprezyden-
tem, a potem prezydentem
tamtejszego Senatu. Jako szef
rządu tego miasta-państwa
równocześnie był ministrem
spraw wewnętrznych. Gło-
śny stał sie wtedy jego ostry
konflikt z Albertem Forste-
rem, gauleiterem – czyli

Egzekucja na stokach Cytadeli
Co robił i jak zginął w Poznaniu jeden z największych zbrodniarzy hitlerowskich Arthur Greiser?

okręgowym zwierzchnikiem
NSDAP w Gdańsku. Adolf
Hitler w 1939 roku pogodził
ich na swój sposób, mianując
Greisera na podobne stano-
wisko w Kraju Warty.

Do Wielkopolski wrócił Gre-
iser 21 września 1939 roku.
Przejął wtedy kierownictwo
cywilne, a w listopadzie objął
funkcję namiestnika Rzeszy
(Rechsstatthalter) w nowo-
utworzonym Okręgu Rzeszy
Poznań (Reichsgau Posen),
wkrótce przemianowanym na
Okręg Rzeszy Kraj Warty
(Reichsgau Wartheland)
– często w skrócie zwanym
Wathegau. Równocześnie ob-
jął funkcję gauleitera NSDAP
w prowincji.

Niechlubnym dziełem Ar-
thura Greisera było wpro-
wadzenie terroru wobec lud-
ności polskiej na obszarze
Polski włączonym do Rzeszy.
Dał się poznać jako niezłom-
ny, fanatyczny zwolennik na-
zizmu i przekształcenia Kra-
ju Warty w swoisty poligon
doświadczalny, w którym lud-
ność polska miała być za-
mieniona w niewolników,
a następnie eksterminowana.
W swych wystąpieniach nie
przebierał w słowach i był
jednoznaczny.

Zbrodniarz zza biurka

Jednak najpełniej zarzuty
wobec tego zbrodniarza zza
biurka podsumował akt
oskarżenia powojennego pro-
cesu A. Greisera. Było to po-
pieranie indywidualnych
i zbiorowych zabójstw osób
spośród ludności cywilnej
i jeńców wojennych, a także
inicjowanie: czynów polega-
jących na znęcaniu się, prze-
śladowaniu i zadawaniu
uszkodzeń cielesnych oraz
powodujących rozstrój zdro-
wia takich osób; systema-
tycznego niszczenia polskiej

kultury, grabieży polskich
wartości kulturalnych oraz
germanizowania kraju i lud-
ności polskiej i bezprawnego
zaboru własności publicznej;
systematycznego, bezpraw-
nego pozbawienia ludności
polskiej jej własności pry-
watnej; lżenia i wyszydzania
narodu polskiego, poprzez
głoszenie jego niższości kul-
turalnej i małej wartości spo-
łecznej.

Ponadto akt oskarżenia wo-
bec gauleitera dotyczył rów-
nież: przymusowego wysie-
dlania całymi osiedlami, uli-
cami, rodzinami lub indywi-
dualnie na obszar General-
nego Gubernatorstwa lub do
obozu pracy przymusowej
w Rzeszy; prześladowania
i zgładzenia obywateli pol-
skich narodowości żydowskiej
lub pochodzenia żydowskiego
poprzez wymordowanie w miej-
scu zamieszkania, gromadzenia
w zamkniętych dzielnicach ży-
dowskich, skąd wywożono ich

w celu eksterminacji w komo-
rach gazowych do pobliskiego
obozu straceń w Chełmnie
nad Nerem, lżenia ludności ży-
dowskiej czynnie i słownie po-
przez zadawanie cierpień fi-
zycznych, uszkodzeń ciele-
snych i poniżania ludzkiej
godności; wywożenia dzieci
polskich wbrew woli rodziców
i opiekunów, przymusowego
umieszczania ich w niemiec-
kich rodzinach zastępczych
i publicznych zakładach opie-
kuńczych w Rzeszy, z zerwa-
niem wszelkiej łączności
z rodzinami i polskością oraz
nadawania im imion i na-
zwisk niemieckich.

Rezydencja dla Hitlera

W Poznaniu A. Greiser miał
swoje trzy stałe miejsca:
w Zamku Cesarskim przy
ul. Św. Marcin, w wieży,
gdzie urzędował. Prywatnie
mieszkał w willi przy zbiegu
ulic Berwińskiego i Matejki

– tam, gdzie dzisiaj jest sie-
dziba Radia Merkury. Po 1941
roku wybudował sobie dom w
Jeziorach, na terenie obec-
nego Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Po wojnie wiele
sensacji wzbudziła informacja
o podziemnym bunkrze pod tą
rezydencją, którego w rzeczy-
wistości nie było. Natomiast
istotnie, „podręczne” schrony
znajdowały się pod willą przy
Berwińskiego i w Zamku.

Jedną z największych in-
westycji budowlanych w cza-
sach Greisera była gruntow-
na przebudowa wnętrza Zam-
ku Cesarskiego przy ul. Św.
Marcin, z przeznaczeniem na
rezydencję Adolfa Hitlera.
Choć niedokończona, dziś sta-
nowi najlepiej zachowany
w Europie swoisty skansen
nazistowskich stylem wnętrz
reprezentacyjnych. Gauleiter
miał też drewniane domki
myśliwskie w Puszczy Notec-
kiej.

Rzecz charakterystyczna:
jeden z największych zbrod-
niarzy hitlerowskich działa-
jących podczas okupacji na
ziemiach polskich prywat-
nie był postrzegany jako oso-
ba życzliwa i sympatyczna.
Służba – Polacy, ludzie,
z którymi spotykał się Gre-
iser na co dzień, nie daliby
powiedzieć o nim złego słowa.
Ale dwa różne oblicza były
często pokazywane przez na-
zistowskich luminarzy.

Wiódł przykładne życie
z drugą żoną, Marią Koerfer,
pianistką, w związek z którą
był bardzo zaangażowany. Na
samym początku urzędowa-
nia spotkała go tragedia oso-
bista: 21 grudnia 1939 roku
na niestrzeżonym przejeź-
dzie kolejowym w Gorzyniu
koło Międzychodu zginął
w wypadku jego jedyny syn
(z pierwszego małżeństwa)
Erhardt, pochowany później
na jednym z cmentarzy ewan-

Za czasów Greisera przebudowano wnętrza Zamku Cesarskiego przy ul. Św. Marcin, z przeznaczeniem na rezydencję Hitlera.
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Greiser pełnił funkcję namiestnika Rzeszy w Kraju Warty.
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gelickich przy ulicy Grun-
waldzkiej

.
Stracony na Cytadeli

Gauleiter Greiser opuścił Po-
znań 30 stycznia 1945 roku
i udał się do Frankfurtu nad
Odrą. Jednak przyjęto go
chłodno i uznano niemal za
dezertera. Próbował się ukry-
wać, ale został rozpoznany,
a następnie przez Ameryka-
nów przekazany stronie pol-
skiej. W dniach od 21 czerw-
ca do 9 lipca 1946 roku w Auli
Uniwersyteckiej odbył się pro-
ces byłego gauleitera przed
Najwyższym Trybunałem Na-
rodowym, prowadzony zgod-
nie z wszelkimi regułami pra-
wa. Postawiono mu trzy pod-
stawowe zarzuty: prowadze-
nie w latach 1934-39 wro-
gich Polsce działań zmierza-
jących do przyłączenia tery-
torium Wolnego Miasta Gdań-
ska do Trzeciej Rzeszy, dąże-
nie w okresie od września
1939 roku do stycznia 1945
roku do pozbawienia Polski
niepodległości oraz ekstermi-
nację i dyskryminację ludno-
ści polskiej.

Wobec ogromu udowodnio-
nych zbrodni wyrok mógł być
tylko jeden: A. Greiser został
skazany na karę śmierci, utra-
tę praw publicznych oraz kon-
fiskatę całego mienia; jego
prośba o ułaskawienie zosta-
ła przez prezydenta Krajowej
Rady Narodowej odrzucona.

Arthur Greiser został stra-
cony w niedzielę 21 lipca
1946 roku o godzinie 7 na sto-
kach poznańskiej Cytadeli
(od strony ulicy Winogrady).
Była to ostatnia publiczna
egzekucja w Polsce. Już wte-
dy odebrana z mieszanymi
uczuciami, mimo że znacznie
bardziej drastyczna była po-
dobna ceremonia, wykonana
na nadzorcach obozu kon-
centracyjnego w Stutthofie.
Zwłoki gauleitera zostały po
sekcji spalone w kremato-
rium Zakładu Medycyny Są-
dowej przy ulicy Śniadeckich
– tym samym, które wcze-
śniej pochłonęło szczątki po-
nad 4500 ofiar tego zbrod-
niarza.

Interesujące, że w zasadzie
niewiele się dziś w Poznaniu
wie o A. Greiserze. A przecież
istnieje wydana przed laty,
popularnonaukowa książeczka
o nim, napisana przez prof.
Czesława Łuczaka. Jednak
najlepszą i najdokładniejszą
biografię tego człowieka napi-
sała… Amerykanka Catherine
Epstein. Rzadkością na rynku
antykwarycznym jest wydana
już w 1946 roku książkowa re-
lacja z procesu gauleitera, czę-
ściej spotykana jest broszura
Albina Wierzykowskiego.

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

NNaajjnnoowwsszzaa  ppuubblliikkaaccjjaa  WWOORRDD  
ww  PPoozznnaanniiuu  pprrzzeezznnaacczzoonnaa  jjeesstt
ddllaa  ddzziieeccii..

Od lat WORD dba o edukację
najmłodszych uczestników ru-
chu dotyczącą bezpieczeństwa
na drogach, wydając książecz-
ki, które wyróżniają się staran-
nym opracowaniem meryto-
rycznym, metodycznym i szatą
graficzną.

W sierpniu z inicjatywy ośrod-
ka ukazała się książeczka dla
dzieci pt. „Bezpieczny Spacer”.
Przyświecała nam idea opra-
cowania publikacji służącej po-
prawie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, która sięgałaby do
najlepszych światowych wzor-
ców, a jednocześnie budziła 
w młodych polskich użytkowni-
kach dróg świadomość zasad
bezpieczeństwa. 

Zrezygnowaliśmy z nudnego
teoretycznego wykładu na rzecz
barwnej, dynamicznej opowie-
ści o przygodach czworga przy-
jaciół realizujących, inspirowa-
ny międzynarodowym progra-
mem Long Short Walk, fotore-
portaż na temat bezpiecznego
poruszania się po drogach. Bo-
haterowie są młodzi, sympa-
tyczni i pełni entuzjazmu: chcą
dbać o bezpieczeństwo na dro-
gach i włączają się do działań
je poprawiających. Jedna z po-
staci mieszka na stałe w innym
kraju UE niż Polska, co daje
możliwość wymiany doświad-
czeń związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego, nie-
ograniczonych wyłącznie do
polskich realiów. 

Pracując nad fotoreporta-
żem, bohaterowie przemierza-
ją swoją trasę do szkoły oraz
okoliczne drogi, którymi poru-
szają się dzieci i dorośli. Wy-
konując zdjęcia, analizują sy-
tuacje drogowe i zwracają uwa-
gę na ewentualne zagrożenia
po to, żeby ich uniknąć. Uczą
się zasad ruchu drogowego 
i stają się uważnymi oraz świa-
domymi jego uczestnikami.
Biorą na siebie odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo swoje
oraz innych osób. 

„Bezpieczny Spacer” pozwo-
li na kształtowanie postawy
świadomego, odpowiedzialnego
człowieka, który jest przekona-
ny o możliwości współdziałania
z innymi ludźmi po to, by na dro-
gach było bezpiecznie. 

Realizacji tego celu służy
także konkurs, do którego po-
znański WORD zaprasza
uczniów szkół podstawowych 
z regionu. Szczegóły i regulamin
opublikujemy wkrótce na stro-
nie www.word.poznan.pl. 

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD  PPoozznnaańń

Bezpieczny
spacer

CCoorroocczznniiee,,  zzaanniimm  wwaakkaaccjjee  ddoo--
bbiieeggnnąą  kkoońńccaa,,  ttrrwwaajjąą  ddzziiaałłaanniiaa
pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  wwiieelluu  ssłłuużżbb  ii  iinn--
ssttyyttuuccjjii  ww  ttrroossccee  oo  bbeezzppiiee--
cczzeeńńssttwwoo  uucczznniióóww  zzmmiieerrzzaajjąą--
ccyycchh  ddoo  sszzkkoołłyy..  

Wśród nich są również straż-
nicy miejscy lub gminni, którzy
wykonując codzienne obo-
wiązki – dbają m.in. o bezpie-
czeństwo pieszych oraz kon-
trolują tereny publiczne pod
względem porządku i elimina-
cji zagrożeń spowodowanych
zaniedbaniami w infrastruktu-
rze czy nieuporządkowaną zie-
lenią. Słowem: dążą do za-
pewnienia tego, co nazywamy
„bezpiecznymi przestrzeniami”.

Poznańscy strażnicy szkolni
od połowy sierpnia kontrolo-
wali w powierzonych rejonach
służbowych okolice szkół, dróg
dojścia, tras uczęszczanych
przez uczniów i na bieżąco

wnioskowali do odpowiedzial-
nych podmiotów o pilne usu-
niecie stwierdzonych niepra-
widłowości. 

Duży wpływ na porządek 
i bezpieczeństwo uczestników

ruchu ma infrastruktura dro-
gowa, dlatego sprawdzano
m.in. oznakowanie drogowe
(pionowe i poziome), stan
techniczny urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu, w tym barier

i łańcuszków zabezpieczają-
cych dostęp pieszych, a także
sprawność przycisków sygna-
lizacji dla pieszych. 

Wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego strażnicy szkolni
kontynuują również bezpo-
średnią współpracę z wycho-
wawcami uczniów i nauczy-
cielami wychowania komuni-
kacyjnego. Szczególną uwagę
strażnicy poświęcają pierw-
szoklasistom, zapoznając ich
z zasadami bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogo-
wym. Przestrzegają na przy-
kład przed zagrożeniami 
i prowadzą zajęcia praktyczne
z przechodzenia przez jezdnię
w okolicach szkoły. 

Ponadto dla zwiększenia
bezpieczeństwa uczniów straż-
nicy pełnią prewencyjną służ-
bę w rejonie szkół, gdzie rów-
nież egzekwują przestrzega-

nie prędkości przez auta przy
pomocy fotoradarów. 

Należy podkreślić, że dzia-
łania strażników szkolnych
Straży Miejskiej Miasta Po-
znania na rzecz bezpieczeń-
stwa najmłodszych poznania-
ków powinny być czynnie
wspierane przez wszystkich
dorosłych należytym przykła-
dem, szczególnie na przej-
ściach dla pieszych i za kie-
rownicą pojazdu.

Warto też przypomnieć, że
osoby nadzorujące bezpieczne
przejście dzieci przez jezdnię
powinny ukończyć szkolenie
dla „osób ubiegających się 
o uprawnienie do wykonywania
niektórych czynności związa-
nych z ruchem drogowym”,
organizowane przez woje-
wódzkie ośrodki ruchu drogo-
wego.

WWoojjcciieecchh  GGłłuusszzaakk  SSMMMMPP

Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek

Zadbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych w pobliżu szkoły.
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1sierpnia Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu, w ra-

mach działań podejmowanych
na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach, przekazał
Komendzie Wojewódzkiej Poli-
cji w Poznaniu 400 kaset te-
stowych do badania zawartości
narkotyków w organizmie oraz
32 czytniki wykresówek do
kontroli czasu pracy kierowców
zawodowych. Przekazany sprzęt
będzie wykorzystywany przez
policjantów z wydziału ruchu
drogowego podczas działań
profilaktyczno-represyjnych na
terenie Wielkopolski.

W ostatnim okresie policja
odnotowuje coraz więcej przy-
padków kierowania pojazdami
w stanie nietrzeźwości, a tak-
że pod wpływem środków dzia-
łających podobnie do alkoho-
lu. Dlatego ważne jest, aby
podczas kontroli drogowych
policjanci dysponowali odpo-
wiednim wyposażeniem, które
umożliwi eliminowanie z ruchu
kierujących pod wpływem za-
bronionych substancji. 

Warto przypomnieć, że 
w 2013 r. zatrzymano w kraju
ponad 160 tys. nietrzeźwych
kierowców, z czego prawie 20

tys. w Wielkopolsce. W lipcu
tego roku policjanci ujawnili na
terenie naszego województwa
902 nietrzeźwych kierujących
pojazdami mechanicznymi 
i 716 nietrzeźwych rowerzystów.

Przekazane czytniki wykre-
sówek będą wykorzystywane 
z kolei podczas kontroli czasu
pracy kierowców samochodów
ciężarowych. Pozwoli to na
wykrywanie i eliminowanie nie-

prawidłowości związanych 
z dopuszczalnymi normami jaz-
dy i zmniejszenie zagrożenia
dla wszystkich uczestników
ruchu drogowego. Działania
takie będą prowadzone na

głównych drogach Wielkopol-
ski, zwłaszcza tam, gdzie wy-
stępuje duże natężenie ruchu
samochodów ciężarowych.

Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego w Poznaniu od
wielu lat, w miarę posiada-
nych środków, wspomaga
wielkopolską policję w reali-
zacji programów prewencyj-
nych i przedsięwzięć eduka-
cyjno-oświatowych dotyczą-
cych poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Na począt-
ku 2014 roku poznański
WORD przekazał również Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Po-
znaniu alkomaty, sonometry
do badania poziomu hałasu
emitowanego przez pojazdy 
i urządzenie do badania prze-
zroczystości szyb.

Sprzęt przekazany przez Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Poznaniu, który bę-
dzie wykorzystywany w co-
dziennej służbie prewencyjnej
przez policjantów z wydziału
ruchu drogowego, przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa
na naszych drogach i elimino-
wania z ruchu kierujących, któ-
rzy nie przestrzegają przepi-
sów ruchu drogowego.

MMaarreekk  SSzzyykkoorr  WWOORRDD  PPoozznnaańń

W trosce o rozsądek na drogach
Wielkopolscy policjanci otrzymali sprzęt, który pozwoli wyłapać nieuczciwych
kierowców i prowadzących auta pod wpływem narkotyków.

Dyrektor WORD Aleksander Kowalewicz przekazuje sprzęt zastępcy komendanta woje-
wódzkiego policji mł. insp. Rafałowi Kozłowskiemu.
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Ostateczny kształt kon-
traktu terytorialnego po-
wstanie w wyniku nego-

cjacji samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego z rządem.
Stanowisko województwa zo-
stało już przygotowane. – Za-
mierzamy się ubiegać o reali-
zację ponad 80 inwestycji, któ-
rych wartość sięga miliardów
złotych. Gdy doliczy się do
tego przedsięwzięcia, które
miałyby służyć pięciu woje-
wództwom Polski Zachodniej,
mowa już będzie o kwocie
znacznie wyższej – mówi Marek
Woźniak, marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego.

Kontrakty terytorialne to no-
wość w okresie programowania
2014-2020. Mają one służyć
poprawie efektywności ukie-
runkowanej terytorialnie poli-
tyki rozwoju. Województwo
wielkopolskie także zawrze 
z rządem taką umowę, okre-
ślającą cele i przedsięwzięcia
priorytetowe, mające istotne
znaczenie dla rozwoju kraju
oraz regionu. Porozumienie
określi sposób ich finansowa-
nia, koordynacji i realizacji, 
a także dofinansowanie z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata
2014-2020. 

Kluczowe dla rozwoju

Zarząd województwa przygo-
tował projekt stanowiska do-
tyczącego zakresu i treści kon-
traktu terytorialnego, który zo-
stał skonsultowany z jednost-
kami samorządu terytorialne-
go podczas konferencji zorga-
nizowanej 2 września. Przyję-
te przez zarząd województwa
stanowisko daje podstawę do
negocjacji ze stroną rządową
zapisów kontraktu terytorial-
nego.

– Kontrakt terytorialny dla
naszego województwa obej-
mować będzie przedsięwzięcia
najistotniejsze dla realizacji
celów strategii rozwoju okre-
ślonych na poziomie kraju oraz
w Strategii rozwoju wojewódz-
twa wielkopolskiego do 2020
roku, które zostaną uzgodnio-
ne między stronami podczas
negocjacji – wyjaśnia Grzegorz

Potrzebowski, dyrektor Depar-
tamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu. – Ideą jest możli-
wość uzgodnienia działań i wy-
datkowania pieniędzy zarzą-
dzanych przez stronę rządową
i samorządową szczebla re-
gionalnego dla realizacji przed-
sięwzięć mających przyczynić
się do rozwoju Wielkopolski, 
z uwzględnieniem priorytetów
rozwoju zarówno krajowych,
jak i regionalnych. 

W uproszczeniu można po-
wiedzieć, że samorząd woje-
wództwa dzięki kontraktowi zy-
skuje wpływ także na realizację
kluczowych projektów, które
zarządzane są przez instytucje
centralne. Pozwoli on również
na lepszą koordynację działań
publicznych finansowanych ze
środków UE z działaniami roz-
wojowymi finansowanymi z bu-
dżetu państwa i budżetów sa-
morządowych. 

– Kontrakt powinien przy-
czynić się do realizacji celu ge-
neralnego strategii rozwoju wo-
jewództwa, jakim jest „efek-
tywne wykorzystanie poten-
cjałów rozwojowych na rzecz
wzrostu konkurencyjności wo-
jewództwa, służące poprawie
jakości życia mieszkańców 
w warunkach zrównoważonego
rozwoju” – podkreśla Mieczy-
sław Borówka, zastępca dy-
rektora DPR.

Czas na negocjacje

Stanowisko województwa obej-
muje ponad 80 kluczowych
przedsięwzięć. Szansa, by
wszystkie zostały zrealizowane
w najbliższych latach, jest nie-
wielka. Ich łączna szacowana
wartość sięga miliardów zło-
tych, a jeśli doliczy się wartość
projektów ponadregionalnych
wpisanych do realizacji Stra-
tegii Rozwoju Polski Zachod-
niej do roku 2020 (obejmują-
cej obok Wielkopolski także
województwa: dolnośląskie,
lubuskie, zachodniopomorskie
i opolskie), kwota ta jest znacz-
nie wyższa. Tyle pieniędzy nie
uda się uzyskać. Swoją wersję
stanowiska do kontraktu tery-
torialnego przygotowuje także

strona rządowa. Z pewnością
będzie ona zdecydowanie
skromniejsza. Jaki będzie osta-
teczny kształt kontraktu, zale-
żeć będzie od negocjacji, ale
przede wszystkim od możli-
wości finansowych.

– Są inwestycje, których re-
alizacja nie powinna budzić
wątpliwości. Przedsięwzięcia
te  wydają się być niezagrożo-
ne – uważa marszałek Marek
Woźniak. – Będzie to na przy-
kład dokończenie budowy dro-
gi ekspresowej S5 oraz nie-
których obwodnic S11. Nie
przewiduję też przeszkód z mo-
dernizacjami linii kolejowych do
Szczecina oraz na odcinku Po-
znań – Piła, Wągrowiec – Go-
łańcz, Wolsztyn – Drzymałowo
czy z budową rozjazdu kolejo-
wego we Wrześni. Pewne wy-

daje się także powstanie Sys-
temu Informacji Przestrzennej
Województwa Wielkopolskie-
go. Zdecydowanie więcej jest
jednak przedsięwzięć, do któ-
rych będziemy musieli przeko-
nać i to nie tylko stronę rzą-
dową, ale także Komisję Euro-
pejską.

O co będzie bój?

Wśród priorytetowych inwesty-
cji dla Wielkopolski, które będą
przedmiotem negocjacji w ra-
mach kontraktu terytorialnego,
warto wskazać na budowę
zbiornika retencyjnego Wielo-
wieś Klasztorna (koszt inwe-
stycji szacowany jest na 490
mln zł) oraz poprawę bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowe-
go w dolinie Warty, czyli budo-

wę polderu Golina w powiecie
konińskim (253,5 mln zł).

Projektem, na realizację któ-
rego czekają kierowcy, jest
budowa oraz przebudowa dro-
gi krajowej 25. Koszt tego
przedsięwzięcia nie został jesz-
cze oszacowany. Zarząd woje-
wództwa będzie także dążył, by
w kontrakcie terytorialnym zna-
lazła się budowa całej drogi
ekspresowej S11. Całkowity
koszt tej inwestycji, która wy-
kracza poza granice woje-
wództwa, nie jest jeszcze zna-
ny.

W ramach planowanych
przedsięwzięć związanych z in-
frastrukturą społeczną na
pierwszy plan wysuwa się bu-
dowa Specjalistycznego Szpi-
tala Matki i Dziecka w Pozna-
niu (400 mln zł). 

Największym przedsięwzię-
ciem metropolii poznańskiej
ma być rozbudowa systemu
transportu zbiorowego na ob-
szarze Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego. Chodzi głów-
nie o zintegrowany system
transportu zbiorowego od
Dworca Głównego PKP przez
rondo Rataje, Franowo i węzeł
w Spławiu. Koszt tego projek-
tu szacuje się na 730 mln zł.
Nie uwzględnia on jednak od-
rębnej inwestycji, jaką jest ko-
nieczna w tym rejonie przebu-
dowa ul. Krzywoustego na od-
cinku od ul. Pleszewskiej do
autostrady A2 wraz z estakadą
nad ulicami Inflancką i Char-
towo, co kosztować ma około
390 mln zł.

W perspektywie finansowej
2014-2020 szczególne zna-
czenie będą miały przedsię-
wzięcia wspierające badania 
i rozwój. Wielkopolska zamierza
ubiegać się o umieszczenie 
w kontrakcie terytorialnym kil-
ku projektów, których łączna
wartość sięgać ma niemal 600
mln zł. W stanowisku woje-
wództwa znalazły się także
przedsięwzięcia istotne dla dzie-
dzictwa kulturowego, sportu 
i turystyki, które wyceniono
łącznie na 846,7 mln zł. Nie
brakuje również projektów
wspierających rynek pracy,
edukację oraz przeciwdziałają-
cych wykluczeniu społecznemu
i ubóstwu. Wartość tych działań
przekracza 900 mln zł.

Część z potencjalnych przed-
sięwzięć priorytetowych reali-
zowana miałaby być ze środ-
ków WRPO na lata 2014-2020.
W ramach dotacji dla tych in-
westycji uwzględnić trzeba tak-
że piętnastoprocentowy wkład
publiczny. Budżet samorządu
nie ma tyle pieniędzy, by móc
wesprzeć planowane działa-
nia. W związku z powyższym za-
rząd województwa wielkopol-
skiego oczekuje finansowego
wkładu budżetu państwa do
WRPO 2014+ w wysokości
154,3 mln euro, w tym 80 mln
euro stanowiących uzupełnie-
nie do środków z EFRR oraz
74,3 mln euro stanowiących
uzupełnienie do środków 
z EFS.                             PPIITT

Kontrakt terytorialny to ważny dokument
dla rozwoju województwa wielkopolskiego
W ramach unijnych przedsięwzięć priorytetowych w regionie zostaną zainwestowane miliardy złotych.

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej województwa: dolnośląskie, lubuskie,
opolskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie uzgodniły 8 projektów strategicznych, istot-
nych dla rozwoju tego obszaru:
� odrzańska droga wodna,
� modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE65 (transportowy korytarz wzdłuż Odry),
� dokończenie budowy drogi S3 w ciągu CETC- ROUTE65,
� dokończenie budowy drogi S5,
� budowa drogi ekspresowej S11,
� ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych,
� sieci energetyczne Polski Zachodniej,
� współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercja-

lizacji wiedzy.

Strategiczne dla Polski Zachodniej 

2 września w Poznaniu odbyła się konferencja, na którą zaproszono m.in. samorządowców.
Projekt stanowiska negocjacyjnego Wielkopolski przedstawił marszałek Marek Woźniak.
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Wcześniej Komisja Europej-
ska domagała się ograniczenia
wsparcia tej sfery i jednocze-
śnie wskazywała, że powinno
się ono odbywać wyłącznie na
poziomie krajowym. Na doda-
tek UE jest raczej niechętna
budowaniu nowych ośrodków
zdrowia. Wspiera natomiast
unowocześnianie już istnieją-
cych placówek oraz programy
prozdrowotne. Takie stanowi-
sko oznaczało, że szanse na
sfinansowanie budowy nowe-
go szpitala dziecięcego w Po-
znaniu nie były duże. 

Ostatecznie jednak w UP
wyrażono zgodę na wsparcie
zdrowia zarówno z programów
zarządzanych centralnie, jak 
i przez samorządy regionalne.
Przyjęto przy tym jednak ogra-
niczenia, że konieczne jest

zapewnienie daleko idącej ko-
ordynacji.

W ramach WRPO 2014+
planowane jest dofinansowanie
działań w infrastrukturę ochro-
ny zdrowia w publicznych pod-
miotach prowadzących dzia-
łalność leczniczą, w tym w za-
kresie informatyzacji służby
zdrowia, a także dofinansowa-
nie działań dotyczących profi-
laktyki zdrowotnej czy progra-
mów rehabilitacji zdrowotnej.

Nadal jednak nie ma pew-
ności, czy uda się przekonać
KE do wsparcia w ramach
WRPO 2014+ budowy szpita-
la matki i dziecka. Mamy jed-
nak argumenty. Nie ma wąt-
pliwości, że taka nowoczesna
placówka jest niezbędna dla
całego regionu. Nie ma nato-
miast możliwości modernizacji
szpitala przy ul. Krysiewicza 
w Poznaniu. Stary i niefunk-
cjonalny, nieprzystosowany do
wymogów współczesnej me-
dycyny gmach, zwyczajnie nie
ma szans sprostać wyśrubo-
wanym normom dla tego typu
placówek.                       PPIITT

Unia o naszym zdrowiu

NNaa  oorrggaanniizzaaccjjęę  nnaabboorruu  wwnniioo--
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wweejj  22000077--22001133..  SSkkłłaaddaajjąąccyy
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ssttrrzzyyggnniięęcciiaa..

W drugiej połowie sierpnia
ogłoszony został nabór wnio-
sków o wsparcie z unijnych
pieniędzy działań zmierzają-
cych do poprawy bezpieczeń-
stwa środowiskowego i ekolo-
gicznego. W tym przypadku
chodzi o zakup sprzętu spe-
cjalistycznego do zapobiegania
i likwidacji skutków klęsk ży-
wiołowych i poważnych awarii
środowiskowych. 

Wnioski o dofinansowanie
projektów należy składać do 
3 października 2014 r. w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Termin roz-
strzygnięcia konkursu zapla-
nowano na grudzień. Kwota
przewidziana do rozdyspono-
wania w konkursie wynosi 1,8
mln euro i może się zmienić.
Szczegóły dotyczące tego na-
boru znajdują się na stronach
www.wrpo.wielkopolskie.pl 
i www.wfosgw.poznan.pl.

W sierpniu zarząd woje-
wództwa wielkopolskiego pod-

jął decyzję w sprawie dofinan-
sowania trzech projektów in-
westycyjnych w ramach kon-
kursu wspierającego rozwój
mikroprzedsiębiorstw. Łączna
kwota ich dofinansowania z UE
wynosi ponad 545 tys. zł. Be-
neficjenci 19 projektów, którzy
pomyślnie przeszli ocenę me-
rytoryczną konkursu na dzia-
łania związane z rozwojem sie-
ci i kooperacji, także nieba-
wem podpisywać będą umowy. 

Prawdopodobnie w tym mie-
siącu rozstrzygnięty zostanie
konkurs na dofinansowanie
projektów inwestycyjnych re-
alizowanych w ramach pomo-
cy de minimis. Zainteresowa-
nie naborem było bardzo duże.
Spośród 279 złożonych wnio-
sków 145 zostało ocenionych
pozytywnie pod względem for-
malnym. Do rozdysponowania 
z WRPO jest około miliona euro.

W konkursie na działania
wzmacniające regionalny układ
powiązań drogowych (drogi
wojewódzkie, z wyłączeniem
dróg wojewódzkich w miastach
na prawach powiatu) przyjęto
dwa wnioski o wartości całko-
witej projektów sięgającej pra-
wie 6,4 mln zł, z czego łączna
wnioskowana kwota o dofi-
nansowanie wynosi nieco po-
nad 5,4 mln zł. Rozstrzygnię-
cie konkursu powinno nastąpić
w listopadzie.                  PPIITT

Czekają na
rozstrzygnięcia

Unijne perspektywy finan-
sowania mają swoją spe-
cyfikę. W odróżnieniu od

budżetów państw czy samo-
rządów są one ustalane nie na
rok, ale na kilka lat. Poprzed-
nia perspektywa obejmowała
lata 2007-2013, a kolejna
2014-2020. Interwencja wspól-
notowa realizowana poprzez
programy operacyjne, w tym
także Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny odbywa
się jednak z pewnym pośli-
zgiem czasowym. Po ustaleniu
unijnego budżetu konieczne
jest bowiem zawarcie umowy
partnerstwa z każdym z państw
członkowskich, a dopiero póź-
niej można negocjować kształt
programu. 

W praktyce oznacza to, że
nowe programy operacyjne są
uruchamiane z co najmniej kil-
kumiesięcznym opóźnieniem.
To jest sytuacja normalna i wy-
nika z procedur i logiki zdarzeń.

Pierwotnie optymistycznie
zakładano jednak, że zatwier-
dzenie WRPO 2014+ nastąpi
szybciej. Samorząd wojewódz-
twa przekazał projekt do Ko-
misji Europejskiej 10 kwietnia.
Przygotowywano go na pod-
stawie szablonu określonego 
w projekcie rozporządzenia
unijnego oraz projekcie umowy
partnerstwa. Ta ostatecznie
została przyjęta przez Komisję
Europejską 23 maja. Kształt
tego dokumentu (w tym sza-
blon) się zmienił. Tym samym
konieczne okazało się dosto-
sowanie projektu WRPO. Całą
operację udało się sprawnie
przeprowadzić i wielkopolscy
urzędnicy oczekiwali, że uwagi
Komisji Europejskiej do ich
propozycji otrzymają w lipcu.
Tymczasem dotarły one do

Projekt WRPO 2014+
wymaga negocjacji
Podpisanie programu nastąpi prawdopodobnie późną jesienią.

Poznania dopiero 18 sierpnia.
Uwag jest sporo, bo aż 473.

Znaczna ich część dotyczy
zgodności z umową partner-
stwa. Paradoksalnie jest to
jednak dobra informacja, po-
nieważ są one dość konkretne
i można się do nich odnieść,

mając świadomość, jakie jest
wyjściowe stanowisko w tej
sprawie KE. Samorząd regionu
planuje przekazać swoją od-
powiedź Komisji Europejskiej
do końca września. Dopiero od
tego momentu będzie można
mówić o fazie negocjacji osta-
tecznego kształtu WRPO

2014+. Odbędą się dwie ofi-
cjalne tury negocjacji. Ich ter-
miny nie są jeszcze znane. 
I w tym przypadku trzeba cze-
kać na Komisję Europejską.
Musi ona bowiem wcześniej za-
poznać się z ostatecznym sta-
nowiskiem negocjacyjnym.

Przewiduje się, że negocja-
cje rozpoczną się w paździer-
niku. Czy do zatwierdzenia
WRPO 2014+ dojdzie jeszcze
w tym samym miesiącu? Takie
są oczekiwania, ale nie do
końca jest to zależne od wiel-
kopolskich samorządowców. 
Z końcem października kończy

się kadencja obecnego składu
Komisji Europejskiej. Czas po-
każe, czy zdąży on przyjąć nasz
program regionalny.

Przy okazji warto podkre-
ślić, że przyjęcie WRPO 2014+
nie oznacza automatycznego
uruchomienia programu po-
przez organizację konkursów
dla potencjalnych beneficjen-
tów. Należy przypuszczać, że
pierwsze zostaną rozpisane
nie wcześniej niż w drugim
kwartale przyszłego roku. 

To nie są wcale takie złe wia-
domości. Po pierwsze, nadal
wykorzystywane są pieniądze 
z WRPO 2007-2013. Trwają
konkursy, a niewykluczone jest
ogłoszenie kolejnych, tym bar-
dziej że termin wydatkowania
pieniędzy upływa dopiero 
z końcem 2015 roku. Później-
szy start WRPO 2014+ nie
umniejsza też puli pieniędzy do
wykorzystania. Pozwala nato-
miast na lepsze przygotowanie
się do realizacji programu. PPIITT

Umowa partnerstwa określa kierunki in-
terwencji w latach 2014-2020 trzech po-
lityk unijnych w Polsce – Polityki Spójno-
ści, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Po-
lityki Rybołówstwa. Dokument powstał
na bazie założeń umowy partnerstwa
2014-2020, przyjętych przez Radę Mini-
strów 15 stycznia 2013 r. Przygotowując
umowę, wzięto pod uwagę zapisy unijnych
i krajowych dokumentów strategicznych
oraz dotychczasowe doświadczenia zwią-
zane z wdrażaniem perspektywy 2004-
-2006 i 2007-2013.
W dokumencie uwzględniono opinie part-
nerów społecznych i gospodarczych oraz
przygotowane na potrzeby procesu pro-

gramowania analizy. Dużą wagę przywią-
zano też do efektów prac różnego rodza-
ju grup roboczych, spotkań bilateralnych
oraz prowadzonej regularnie debaty stra-
tegicznej z udziałem partnerów społecznych
i gospodarczych w ramach Krajowego Fo-
rum Terytorialnego oraz debat eksperckich. 
Na kształt projektu umowy miał również
wpływ proces ewaluacji ex-ante prowa-
dzonej przez niezależnego, zewnętrznego
audytora. Poprzez zastosowanie modelu
partycypacyjnego możliwe było wspólne
wypracowywanie rozwiązań przez pod-
mioty zaangażowane w proces przygoto-
wania dokumentów na potrzeby perspek-
tywy finansowej 2014-2020.

Umowa partnerstwa przedstawia m.in.:
cele i priorytety interwencji w ujęciu te-
matycznym i terytorialnym wraz z podsta-
wowymi wskaźnikami; opis stopnia uzu-
pełniania się działań finansowanych z Po-
lityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej
oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa; układ
programów operacyjnych, a także zarys
systemu finansowania oraz wdrażania. 
Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku,
wskaźniki monitorujące ich realizację oraz
zakres proponowanych interwencji stano-
wią punkt odniesienia do określenia szcze-
gółowej zawartości poszczególnych pro-
gramów operacyjnych, zarówno krajo-
wych, jak i regionalnych.

Co to jest umowa partnerstwa 

Przewiduje się, że negocjacje roz-
poczną się w październiku. Czy do
zatwierdzenia WRPO 2014+ doj-

dzie jeszcze w tym samym miesiącu? Takie
są oczekiwania, ale nie do końca jest to
zależne od wielkopolskich samorządowców.

W WRPO 2014+ zaplanowano m.in. przebudowę 4 linii kolejowych. Największym przedsięwzięciem
ma być modernizacja trasy z Poznania do Piły, która ma kosztować około 676 mln zł.
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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

VIIIOgólnopolsk i
Festiwal Dobre-
go Smaku zgro-

madził na poznańskiej sta-
rówce ludzi ceniących znako-
mity smak i zdrową żywność.
Na barwnie przystrojonych sto-
iskach producenci dumnie
prezentowali zarówno smaki
własnych regionów, jak i Eu-
ropy czy świata. 

Ryby, sery i nalewki

Miłośnicy smaku i zapachu
mogli cieszyć oczy i podnie-
bienia kulinarnymi specjała-
mi, wśród których były m.in.
szare kluchy, wędzone i sma-
żone ryby z Mazur, sery zagro-
dowe z Dolnego Śląska, Pod-
hala i Podlasia, wiele wyśmie-
nitych gatunków wędlin. Nie za-
brakło także tradycyjnej na-
lewki, w tym wielu odmian
słynnej benedyktynki, przygo-
towywanej przez opactwo be-
nedyktynów w Lubiniu.

Na stoiskach znaleźć można
było też smakołyki z niemal
wszystkich regionów Europy, 
w tym m.in. węgierskie wędli-
ny, litewskie czarne chleby 
(w tym np. gatunek wypiekany
na liściach tataraku), kindziuki,
hiszpańskie oliwy, francuskie
oliwki, suszone pomidory i ser
halloumi z Cypru oraz wina.

Samorząd województwa po
raz drugi był organizatorem
Strefy Smaku Wielkopolski, 

w ramach której swoje natural-
ne produkty i potrawy oraz re-
gionalne rękodzieło prezento-
wały lokalne grupy działania
wraz z producentami, przetwór-
cami i gospodarstwami agrotu-
rystycznymi z Wielkopolski.

Podobnie jak w ubiegłym
roku, oferta strefy smaku, przy-
gotowana we współpracy re-
gionalnego samorządu z part-
nerami, przyciągnęła tłumy od-
wiedzających, a prawdziwa
uczta zmysłów wzbogacona zo-
stała dobrą muzyką, również na
żywo.

Jak żyją pszczoły?

Na stoisku LGD „Unia Nad-
warciańska” można było spró-
bować różnego rodzaju świe-
żych miodów, w tym wielo-
kwiatowego czy lipowego, 
a także cenionego przez znaw-
ców miodu gryczanego, pi-
kantnego, spadziowego oraz
rzepakowego. 

Dla najmłodszych przygo-
towano pokaz „Poznaj życie
pszczół i doceń wartość ich
pracy!”, konkurs wiedzy w ra-
mach pokazu „Pszczeli Raj” 
i pokaz zdjęć „Życie pszczół 
w obiektywie”. Każdy odwie-
dzający stoisko miał też moż-
liwość przymierzenia odzieży
pszczelarskiej.

Lokalna Grupa Działania
„Gościnna Wielkopolska” przy-
gotowała m.in. warsztaty dla

dzieci „Magiczna podróż po
Biskupiźnie”, podczas których
najmłodsi uczyli się najpopu-
larniejszego tańca biskupiań-
skiego – wiwata. 

Na scenie głównej festiwalu
Krystyna Drzażdżyńska zapre-
zentowała pokaz przygotowania
potrawy z grzybów shiitake.

„Przysmak jutrosiński” zain-
spirowany został klimatyczną 
i uroczą miejscowością w po-
łudniowej Wielkopolsce – Ju-
trosinem. Potrawa ta – wymy-
ślona przed czterema laty 
z okazji odwiedzin gości z Fran-
cji, stała się atrakcją miasta, 
a same grzyby shiitake wraz 

z grzybnią można było obejrzeć
w Strefie Smaku Wielkopolski.

Warsztaty i koktajle

Dla młodych i starszych dzie-
ci artystki z obszaru czarn-
kowsko-trzcianeckiego przy-
gotowały warsztaty zdobienia
zakładek do książek metodą
scrapbookingu, tj. zdobienia al-
bumów, kartek, notesów, za-
kładek do książek typowymi
dla niej papierami ozdobnymi,
wstążkami, cekinami, guzika-
mi, koralikami oraz warsztaty
dla dzieci z malowania talerzy
biskwitowych (z surowej cera-
miki).

Ponadto na stoisku LGD
„Solidarni w Partnerstwie”
można było m.in. skosztować
witaminowych koktajli wa-
rzywno-owocowo-ziołowych 
i wyrobów charakterystycznych
dla regionu: wędlin w cieście 
oraz rogali kasztelańskich. 

LGD „Kraina Trzech Rzek”
przygotowała warsztaty z wy-
pieku tradycyjnego wiejskie-
go chleba na zakwasie, w wy-
konaniu przedstawicieli go-
spodarstwa agroturystyczne-
go „Pod Lipą” z Sycyna.

Oleje tłoczone na zimno, 
w tym wielkopolski olej rydzowy,
lniany, budwigowy, z pestek
dyni, z nasion wiesiołka, rzepa-
kowy oraz olej z czarnuszki były
z kolei oferowane przez LGD
„Dolina Samy”. Przy stoisku
LGD „Puszcza Notecka” można
było natomiast degustować
przetwory owocowo-warzywne
z międzychodzkiej firmy rodzin-
nej z dużymi tradycjami.

– Ogólnopolski Festiwal Do-
brego Smaku to niewątpliwie
jedno z największych i najważ-
niejszych wydarzeń związanych
z dziedzictwem kulinarnym 
w Polsce – podkreśla członek
zarządu województwa wielko-
polskiego Tomasz Bugajski. 
– Tegoroczna edycja przed-
sięwzięcia stała się miejscem
spotkań wszystkich osób po-
szukujących ciekawych, in-
spirujących doznań i sma-
ków.

Smak tradycji na Starym Rynku
W dniach 14-17 sierpnia w Poznaniu odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku.
Organizowana w stolicy Wielkopolski impreza charakteryzuje się niepowtarzalnym klimatem.

Strefa Smaku Wielkopolski przyciągnęła wielu gości.

FO
T.

 3
 X

 A
R

C
H

IW
U

M
 S

R
 K

S
O

W

Warsztaty z malowania talerzy zainteresowały dzieci i rodziców.

Dużą popularnością cieszyły się zajęcia z robienia polnych kwiatów z bibuły.

Miłośnicy smaku i zapachu 
mogli cieszyć oczy i podniebienia
kulinarnymi specjałami, wśród

których były m.in.: szare kluchy, 
wędzone i smażone ryby czy różnorodne
sery i wędliny.
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– Mam duże mieszkanie na
Łazarzu: trzecie piętro,
cztery pokoje i cztery ka-
flowe piece. Mam dość
dźwigania wiader z węglem,
rąbania drewna na podpał-
kę, wynoszenia popiołu,
brudu i kurzu...
– Wiader nosić nie będę, ale
pomogę w inny sposób. Radzę
udać się do jednego z oddzia-
łów Banku Ochrony Środowi-
ska i tam opowiedzieć swoją
historię. Zaproponują atrak-
cyjną formę kredytowania 
i może się pan pożegnać z ka-
flowym piecem. A zimowe wie-
czory spędzać w ciepłych kap-
ciach, siedząc przy grzejniku.
– Ale nie stać mnie na kredyt.
– Spokojnie, warto nad tym się
zastanowić, wszystko policzyć,
bo my, czyli WFOŚiGW w Po-
znaniu, sporą część pożyczo-
nych w banku pieniędzy spła-
cimy za pana. Podpisaliśmy 
z BOŚ umowę, w której zobo-
wiązaliśmy się do udzielania

dotacji przeznaczonej na czę-
ściową spłatę kapitału kredy-
tów udzielanych przez bank.

Kredyty udzielane są na mo-
dernizację systemów grzew-
czych, w tym zakup i montaż
kotłowni olejowych, gazowych
i gazowo-olejowych; budowę
systemów grzewczych z za-
stosowaniem pomp ciepła; bu-
dowę systemów wentylacyj-
nych z odzyskaniem ciepła
(rekuperacja); budowę syste-
mów zaopatrzenia w energię
elektryczną poprzez instala-
cję ogniw fotowoltaicznych. 

Dodam jeszcze, że właści-
ciele domów jednorodzinnych
mogą otrzymać kredyt na bu-
dowę małych oczyszczalni ście-
ków o przepustowości do 5 m3

na dobę. Jest to alternatywa
dla obszarów, na których jesz-
cze nie wybudowano lub nie-
opłacalne jest wybudowanie
kanalizacji sanitarnej.
– Ile pieniędzy spłacicie za
mnie?

– Dużo, jest jednak jeden za-
sadniczy warunek: wszystkie
dotowane przedsięwzięcia mu-
szą przynieść wymierny efekt
ekologiczny. Przy wymianie
pieców i kotłów węglowych,
miałowych lub koksowych musi
nastąpić redukcja emisji gazów
i pyłów do środowiska. Mówiąc
dosadniej – w pana przypadku
piec węglowy musi przestać
kopcić w niebo. Dotacja na

częściową spłatę kapitału wy-
nosi do 40 proc. kosztów kwa-
lifikowanych kredytu, jednak
nie więcej niż 8000 zł na jed-
no przedsięwzięcie.
– Co to są koszty kwalifi-
kowane?
– Są to koszty, które podlega-
ją dopłacie, czyli koszty zaku-
pu fabrycznie nowych mate-
riałów i urządzeń, np. kotłów
gazowych z osprzętem, pomp
ciepła wraz z niezbędną insta-
lacją, ogniw fotowoltaicznych.
Dotowane mogą być także
koszty robót budowlano-mon-
tażowych, wykonanie przyłącza
gazu do kotłowni wraz z we-
wnętrzną instalacją gazową.
Szczegóły można znaleźć na
stronie internetowej www.
wfosgw.poznan.pl.
– Ile osób skorzystało 
w ubiegłym roku z prefe-
rencyjnych kredytów w BOŚ 
i dotacji na ich spłatę?
– W 2013 r. na dotacje mieli-
śmy 500 tys. zł i dofinanso-

waliśmy 70 przedsięwzięć. 
W tym roku mamy 1 mln zł, 
a więc teoretycznie możemy
pomóc dwukrotnie większej
liczbie osób. Mamy jeszcze
drugą ofertę, którą warto się
zainteresować.
– Czego ona dotyczy?
– Klient zaciąga kredyt w Ban-
ku Ochrony Środowiska, a my
dopłacamy do odsetek – mak-
symalnie 3 proc. Jeśli odsetki
są wyższe, kredytobiorca po-
krywa różnicę. 
– Jakiego typu inwestycje
wspomagacie?
– O ile przy spłacie kapitału
staramy się likwidować niską
emisję, o tyle wachlarz naszej
pomocy jest tutaj zdecydowa-
nie szerszy. Współfinansujemy
działania w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej, np.
zakup, instalacje i moderniza-
cje przemysłowych podczysz-
czalni ścieków o przepusto-
wości do 500 m3 na dobę,
wspomagamy budowę elek-

trowni wiatrowych do 2 MW,
budowę instalacji do produkcji
energii z biomasy i biogazu 
o mocy do 2 MW, zakup 
i montaż urządzeń do prze-
twarzania biomasy w paliwo
energetyczne (np. na pelet),
jak również udzielamy wspar-
cia przy likwidacji wyrobów
zawierających azbest z da-
chów i elewacji budynków.
– Czy pieniądze, którymi
wspomagacie klientów, tra-
fiają do ich kieszeni?
– Nie. Klient banku otrzymuje
kredyt na określoną inwesty-
cję. Pieniądze wydaje na za-
kup urządzeń, płaci wykonaw-
com. Gdy wszystko jest goto-
we, przychodzi pracownik ban-
ku, dokładnie sprawdza ra-
chunki, efekt inwestycji. Jeśli
wszystko jest w porządku, za-
wiadamia nas i wówczas prze-
lewamy pieniądze, umniej-
szając kapitał do spłaty lub 
odsetki, w tym wypadku 
o 3 proc.

Kredyt na pożegnanie ze starym węglowym piecem
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Jedna niezgnieciona pla-
stikowa butelka zajmuje
tyle miejsca co pięć zgnie-

cionych, a kilka niezłożonych
kartonów wypełnia po brzegi
śmieciowy kontener. Niekiedy
trudno z tymi prostymi praw-
dami trafić do mieszkańców.

Od 1 lipca 2013 r., zgodnie
z tzw. ustawą śmieciową, gmi-
ny przejęły obowiązek gospo-
darki odpadami komunalny-
mi. Samorządy miały 1,5 roku
na wdrożenie ustawy, w tym 
m.in. na przeprowadzenie prze-
targów na odbiór odpadów,
wprowadzenie nowych regula-
minów utrzymania czystości 
i porządku, ustalenie wyso-
kości opłat i zebranie dekla-
racji od właścicieli nierucho-
mości. Nie wszystkim samo-
rządom udało się to zrobić, są
jednak takie, które wdrożyły
system i teraz pracują nad
jego udoskonaleniem. Przy-
kładem jest Związek Międzyg-
minny „Pilski Region Gospo-
darki Odpadami Komunalny-

mi”, który działa na terenie 14
gmin północnej Wielkopolski.

Aby system funkcjonował
prawidłowo, powinny ze sobą
współdziałać wszystkie jego
elementy: związek, czyli sa-
morządy gminne, operator od-
bierający odpady, właściciele 
i zarządcy nieruchomości, no 
i oczywiście mieszkańcy. Nie
jest to zadanie łatwe, ponieważ
PRGOK obejmuje duży teren 
(w większości są to obszary
wiejskie) i obsługuje ponad
180 tys. mieszkańców. Dlate-
go jednym z najważniejszych
zadań jest edukacja o gospo-
darce odpadami, a w szcze-
gólności o ich segregacji.

– Wyszliśmy z założenia, że
najważniejsze jest wychowanie
młodego i świadomego ekolo-
gicznie pokolenia, ponieważ
„czym skorupka za młodu na-
siąknie…”. Dlatego postawili-
śmy na bezpośredni kontakt 
z dziećmi i młodzieżą. W każ-
dym przedszkolu, szkole pod-
stawowej, gimnazjalnej i po-

nadgimnazjalnej na terenie
wszystkich gmin członkow-
skich zorganizowaliśmy pre-
lekcje na temat segregacji od-
padów – wyjaśnia Zygmunt
Jasiecki, przewodniczący za-
rządu ZM PRGOK. – Uczyliśmy
dzieci, że plastikową butelkę
przed wyrzuceniem do pojem-
nika trzeba najpierw zgnieść,
że karton trzeba złożyć, a z bu-
telki należy zdjąć nakrętkę.

Związek dotarł z kampanią do
31 tysięcy dzieci i młodzieży, or-
ganizując ponad 270 prelekcji 
w 172 placówkach. W dużych
szkołach spotkania odbywały
się dwu-, a nawet trzykrotnie,
aby każdy uczeń mógł wziąć 
w nich udział. Uzupełnieniem
prelekcji były materiały eduka-
cyjne, m.in. kolorowanki, za-
kładki do książek, poradniki 
o segregacji odpadów, odblaski.

Przygotowano też 4 konkur-
sy promujące segregację od-
padów, a ich laureaci otrzymali
atrakcyjne nagrody (laptop,
aparaty fotograficzne, tablety,
gry edukacyjne). Uroczyste
podsumowanie działań edu-
kacyjnych w przedszkolach 
i szkołach, z udziałem 1500
dzieci, odbyło się w czerwcu 
w Regionalnym Centrum Kul-
tury w Pile.

Związek edukuje także oso-
by dorosłe. W tym celu wyda-
wany jest biuletyn informacyj-
ny „Czyste gminy”. Każda 
z czterech edycji pisma ma na-
kład 70 tys. egzemplarzy 
i trafia do wszystkich gospo-
darstw domowych na terenie
gmin członkowskich. Ponadto
powstaje 10-odcinkowy cykl
programów telewizyjnych pt.
„Moda na segregację”, które
emitowane są na antenie lo-
kalnych stacji telewizyjnych.
Wyprodukowane zostaną rów-
nież trzy filmy promujące nowy
system gospodarki odpada-
mi, selektywną zbiórkę oraz
ideę ograniczania „produkcji”
odpadów w życiu codziennym.

– Wartość prowadzonych
przez nas działań wynosi 247
tys. zł. Na ich realizację otrzy-
maliśmy dotację w wysokości
104,5 tys. zł z WFOŚiGW w Po-
znaniu. Złożyliśmy trzy wnioski
o wsparcie i każdy został przy-
jęty – wylicza Zygmunt Jasiec-
ki. – To dla nas duży sukces,
bo spoza naszego budżetu sfi-
nansowaliśmy prawie połowę
kosztów kampanii edukacyjnej. 

Organizatorzy akcji chcą
zmienić ludzkie przyzwyczajenia,
aby segregacja była nową ja-
kością w gospodarowaniu od-
padami.  

AAggnniieesszzkkaa  MMaattuussiiaakk

Czego Jaś się o ekologii nauczył 
Ponad 31 tysięcy dzieci i młodzieży z regionu pilskiego poznało zasady segregacji odpadów.

W ramach akcji zorganizowano 270 lekcji ekologicznych w 172 placówkach.
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– Uczyliśmy dzieci, że plastikową
butelkę przed wyrzuceniem do po-
jemnika trzeba najpierw zgnieść,

że karton trzeba złożyć, a z butelki należy
zdjąć nakrętkę.

RRoozzmmoowwaa  zz  RRoobbeerrtteemm  ZZłłoottkkiieemm,,  kkoooorrddyynnaattoorreemm  DDzziiaałłuu  PPrrzzyyggoottoowwaanniiaa  UUmmóóww  WWoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  ii  GGoossppooddaarrkkii  WWooddnneejj  ww  PPoozznnaanniiuu..
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Monitor Wielkopolski – magazyn samorz¹dowy

Następny numer „Monitora Wielkopolskiego” ukaże się 10 października.

Dziś pod lupę bierzemy spra-
wy damsko-męskie w Wiel-
kopolsce! A właściwie to wziął
je Urząd Statystyczny w Po-
znaniu, a my przejrzeliśmy
jego dane za 2012 rok.

Jeżeli szukamy partnera
(pod warunkiem że płci prze-
ciwnej), to w Wielkopolsce
lepiej być mężczyzną niż ko-
bietą. W województwie na
100 panów przypada bowiem
106 pań. Co ciekawe, w na-
szych miastach ten wskaźnik
wynosi aż 110, ale już na
wsiach – jest dokładna rów-
nowaga płciowa.

Gdzie statystycznie panie
najbardziej zdominowały pa-
nów? W Poznaniu i Kaliszu 
– w każdym z tych miast na
100 mężczyzn przypada 115
kobiet, a także w Kole i Pusz-
czykowie (po 113). Ale są na
wielkopolskiej mapie także
gminy, gdzie białogłowy po-
zostają w mniejszości. Naj-
mniej sfeminizowany okazu-
je się Pakosław (93 panie na
100 panów), a wskaźnik 95
występuje w gminach: Czer-
min, Kobyla Góra, Łobżenica,
Powidz, Tarnówka. 

Jak już się pan i pani w tej
statystycznej masie odnajdą,
to się (czasem) pobierają. 
W województwie rocznie śred-
nio na 1000 mieszkańców wy-

pada 5,52 ślubów. Ale tu
mamy naprawdę spore roz-
bieżności terytorialne. W re-
kordowych gminach Ostrowi-
te i Zduny na 1000 mieszkań-
ców przypada ponad 9 zawar-
tych w roku małżeństw, a po
ponad 8 w: Chrzypsku Wiel-
kim, Czerniejewie, Kamień-
cu, Kwilczu, Lipce, Łęce Opa-
towskiej. Na drugim biegu-
nie znajdują się: Chodów (2,4),
gmina wiejska Chodzież (2,93),
Puszczykowo (3,77), Dopiewo
(3,87), Czajków (3,97).

A gdzie Wielkopolanie naj-
częściej i najrzadziej (w po-
dziale tym razem na powiaty)
się rozwodzą? Średnio w wo-
jewództwie rocznie mamy 1,6
rozwodu na 1000 mieszkań-
ców. Najwięcej jest ich w:
Lesznie (2,8), Koninie (2,3),
Kaliszu, Poznaniu i powiecie
pilskim (po 2,1). Najbardziej
wierni i wytrwali są z kolei
małżonkowie w powiatach:
grodziskim (1,0), konińskim
(1,1), a także w: kaliskim,
nowotomyskim, ostrzeszow-
skim, tureckim, śremskim (po
1,2). Dla uzupełnienia tego ob-
razu dodajmy, że w ciągu roku
najwięcej orzeczonych sepa-
racji odnotowuje się w Kaliszu
(17,2 na 1000 mieszkańców),
a najmniej – w powiecie sza-
motulskim (1,1).

policzone
Spokojnie, ten groźnie wy-
glądający mężczyzna na
przyurzędowym parkingu
to tylko szef Komisji Kul-
tury Fizycznej i Turystyki
Maciej Wituski, który 
w sprzyjających okolicz-
nościach pogodowych 
w ten oto sposób przybywa
pełnić swoje sejmikowe
obowiązki. Pana radnego
bardzo lubimy, dlatego 
z pewną obawą publikuje-
my tę fotkę... Bo kiedy
ostatni raz, pięć lat temu,
daliśmy tu zdjęcie jednego
radnego na motorze, to 
w kolejnej kadencji radnym
już nie był. Ale – kto by tam
wierzył w zabobony! FO
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podpatrzone

Co właściwie Wielkopolska
ma w swoim herbie?

Wbrew pozorom odpowiedź
nie jest taka oczywista, przy-
najmniej dla większości miesz-
kańców naszego wojewódz-
twa. Przeglądając nasze ar-
chiwa, trafiliśmy na zlecony
przez nas kilka lat temu son-
daż, w którym na kilkuset-
osobowej grupie Wielkopolan
zbadano między innymi zna-
jomość regionu i jego symboli.

Jedno z zadanych tam pytań
brzmiało: „Czy potrafi
pani/pan wskazać elementy,
które zawiera herb wojewódz-
twa wielkopolskiego?”. Oj, był
problem z odpowiedzią… My 
– złośliwie, rzecz jasna – po-
stanowiliśmy zwrócić uwagę

na odpowiedzi najbardziej 
– jak by to delikatnie ująć 
– oryginalne. 

Otóż aż 5 procent badanych
orzekło, że w herbie woje-
wództwa są… poznańskie ko-
ziołki (co ciekawe, najwięcej
osób tak sądzi w subregionie
leszczyńskim). 1 procent Wiel-
kopolan uważa z kolei, że wid-
nieje tam jakiś ratusz. Pada-
ły też takie pojedyncze odpo-
wiedzi, jak „jeleń”, „dwa krzy-
że”, „dwóch panów”. W tej sy-
tuacji naszą ulubioną odpo-
wiedź – „pół orła” – w zasadzie
należy uznać za w połowie
prawidłową. A już całkiem
trudno zrugać kogoś, kto celnie
zauważył, że w wielkopolskim
herbie znajduje się „jakieś
zwierzę”.

Dla porządku dodajmy, że
kolejnym krokiem w tamtym
badaniu było okazanie re-
spondentom ośmiu herbów re-
gionalnych. Prawidłowo ten
wielkopolski wskazało 37 pro-
cent; ale równie popularne (po
8-9 procent) okazały się też
herby województw mazowiec-
kiego i lubelskiego.

wysondowane

Czerwcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki odbyło się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Po-
znaniu, gdzie radni m.in. wzięli udział w wykładzie pt. „Społeczeństwo obywatelskie a łamanie praw człowieka. Ana-
liza przypadków”. Był to jeden z serii wykładów w ramach projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, w których on-line
uczestniczy młodzież ze 105 wielkopolskich szkół. Radni, jak na prymusów przystało, zajęli (co widać na zdjęciu) pierw-
sze rzędy. Jednak – jak udało nam się wyśledzić – tylko nieliczni karnie wytrwali do końca prelekcji. Ciekawe, czy zo-
stało to zauważone on-line przez uczniów?
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wyśledzone


