
Tak wybraliśmy
Dwoje przedstawicieli Koali-
cji Europejskiej, dwoje z Pra-
wa i Sprawiedliwości  oraz 
jedna reprezentantka Wios-
ny zostali posłami do Parla-
mentu Europejskiego z Wiel-
kopolski. Jak głosowaliśmy 
26 maja?           >> strona 3

Most otwarty
W Międzychodzie od 3 czerw-
ca można już korzystać z no-
wej przeprawy przez Wartę. 
To była jedna z najbardziej 
wyczekiwanych przez miesz-
kańców inwestycji na dro-
gach wojewódzkich w Wiel-
kopolsce.          >> strona 6

Kulturalne
wyróżnienia
Najciekawsze ubiegłoroczne 
wydarzenia muzealne z Wiel-
kopolski nagrodzono 20 maja 
w Osiecznej, gdzie marsza-
łek Marek Woźniak wręczył 
nagrody „Izabella”. Główne 
laury przypadły placówkom 
z Gniezna, Gołuchowa i ze 
Szreniawy.       >> strona 7

Krawiec księdza
W swoim berlińskim zakładzie 
szył m.in. sutanny dla księdza 
Piotra Wawrzyniaka, z któ-
rym się zaprzyjaźnił. Włady-
sław Berkan – zapomniany na 
zakopiańskim cmentarzu, po-
wraca do Poznania i do naszej 
pamięci.          >> strona 10

Inna strona
samorządu
Do kogo bliscy mówią: „Dzia-
dek, daj sobie spokój z tą po-
lityką”? Radny Bogrycewicz 
musi się starać, bo 500+ cze-
ka… Czy marszałek się sklo-
nuje dla dobra kinematogra-
fii? Uwaga na nowy znak dro-
gowy!             >> strona 16

Minęło 30 lat
Okolicznościowa dekoracja (na zdjęciu) na 
gmachu samorządu województwa przypo-
mina o 30. rocznicy wyborów parlamentar-
nych z 4 czerwca 1989 roku. Do 29 czerwca 
na Szachownicy Starego Browaru w Pozna-
niu można oglądać wystawę „Krok ku Wol-
ności. Wybory czerwcowe 1989 w Wielkopol-
sce”. Przez kilka dni poznaniacy i goście mogli 
wziąć udział w licznych wydarzeniach przygo-
towanych wspólnie przez samorządy miasta, 
powiatu i województwa. Z kolei marszałek 
Marek Woźniak uczestniczył w głównych ob-
chodach Święta Wolności i Solidarności zor-
ganizowanych w Gdańsku.      >> strona 2 

Pierwsza debata
Przedstawiany przez zarząd raport o stanie 
województwa, debata nad nim na sesji sej-
miku oraz głosowanie przez radnych wotum 
zaufania dla zarządu – to nowe instrumenty 
wprowadzone w zmienionej ustawie o samo-
rządzie województwa. Na czym polegają, mo-
gliśmy się po raz pierwszy przekonać podczas 
majowej sesji sejmiku. 

Efektem kilkugodzinnej, momentami go-
rącej, dyskusji radnych było udzielenie przez 
sejmik zarządowi województwa wotum za-
ufania, a następnie także absolutorium za 
wykonanie regionalnego budżetu w 2018  
roku.                                    >> strony 4 i 5

Co ze wschodem?
Stanowisko wspierające „sprawiedliwą 
transformację regionu wschodniej Wielko-
polski” przyjęli radni podczas nadzwyczaj-
nej sesji sejmiku – pierwszej wyjazdowej 
w obecnej kadencji. Odbyła się ona 3 czerw-
ca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie. W debacie nad przyszłością bory-
kającego się z problemami rozwojowymi sub-
regionu wzięli też udział parlamentarzyści, 
miejscowi samorządowcy, naukowcy, przed-
stawiciele środowisk rolniczych, organiza-
cji pozarządowych i związków zawodowych. 
O czym rozmawiano i co uchwalili w stano-
wisku radni?                          >> strona 8FO
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Młodzi „przejęli” władzę
10 maja w Poznaniu obradował Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. 

10 maja nastoletni rad-
ni z niemal wszyst-
kich wielkopolskich 

powiatów (łącznie 76 ucz-
niów) dyskutowali w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Po-
znaniu o jubileuszu 15-lecia 
obecności Polski w Unii Eu-
ropejskiej. Co uchwalili?

„W roku obchodów 15-lecia 
akcesji Rzeczpospolitej Pol-
skiej do struktur Unii Eu-
ropejskiej, Sejmik Młodzie-
ży Województwa Wielkopol-
skiego, pozytywnie oceniając 
działania dokonane w tym 
okresie, wskazuje na potrze-
bę dalszych wysiłków zmie-
rzających do optymalnego 
wykorzystania środków po-
chodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, którymi dys-
ponuje Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego” – piszą 
młodzi radni w przyjętym 
jednomyślnie dokumencie.

To zapis ogólny, ale pod-
czas dyskusji w czterech te-
matycznych komisjach sfor-
mułowano też konkretne po-
stulaty. Jak one brzmią?

Młodzież chciałaby wes-
przeć z budżetu wojewódz-
twa i funduszy UE m.in.: 
rozbudowę ścieżek rowero-
wych, odnawialne źródła 
energii, nowe siłownie na 
świeżym powietrzu czy teatr 
i kino objazdowe. Apeluje też 
o ograniczenie zanieczyszcze-
nia środowiska poprzez: po-
pularyzację automatów do 

butelek plastikowych, moni-
toring w miejscach zagrożo-
nych śmieceniem, edukację 
w szkołach oraz kampanie 
społeczne promujące zbiera-
nie śmieci. 

Oprócz tego radni zwracają 
uwagę na konieczność: dofi-
nansowania infrastruktury 
drogowej i komunikacyjnej; 
stworzenia nowych i wspar-
cia istniejących stref ekono-
micznych; dostosowania roz-
kładów jazdy do planów lek-
cji; upowszechnienia nowo-
czesnych aplikacji, służących 
nie tylko do zabawy, ale i do 
nauki.

Sesję sejmiku młodzie-
ży przeprowadzono na wzór 
prac, jakie mają miejsce pod-

czas obrad dorosłych. Pod-
czas posiedzeń komisji rad-
ni zgłaszali swoje propozycje, 
dyskutowali, wybrali spośród 
swojego grona sekretarzy 
i przewodniczących komisji. 
Opracowali też 17 punktów 
do okolicznościowej uchwały. 
W trakcie sesji brali udział 
w głosowaniach, podczas 
których wyłonili m.in. pre-
zydium sejmiku. 

Przewodniczącym został Ja-
kub Szczygieł z Liceum Ogól-
nokształcącego w Ostrzeszo-
wie, a funkcję wiceprzewod-
niczących pełnili: Julita Ma-
ciejewska (III LO w Kaliszu), 
Bartosz Litwin (I LO w Kro-
toszynie) i Łukasz Szukalski 
(I LO w Ostrowie Wlkp.).

Sejmik młodzieży zebrał 
się w siedzibie samorządu 
województwa w Poznaniu po 
raz trzeci (poprzednio obra-
dował w 2017 i 2018 r.), ale 
niewykluczone, że w tej for-
mule po raz ostatni. 27 maja 
bowiem dorośli radni przyję-
li stanowisko w sprawie po-
wołania Młodzieżowego Sej-
miku Województwa Wielko-
polskiego. Nowy pomysł sa-
morządu województwa to 
m.in.: cykliczne sesje (raz na 
kwartał), inny sposób wyła-
niania młodych radnych, po-
woływanie ich na dwuletnią 
kadencję. W UMWW trwają 
obecnie prace nad regulami-
nem tego przedsięwzięcia.

>> strony 8 i 9

W przerwie obrad młodzi radni oraz ich bardziej doświadczeni opiekunowie, a także zaproszeni goście stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
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aktualności

na wstępie

Wiedza
czy wiara?

Artur Boiński

Przypadkiem trafiłem na wydanie „Monitora”  
sprzed dokładnie pięciu lat. Tak jak obecnie, wybory do 
europarlamentu zbiegły się wtedy z rocznicą (wówczas 
25.) wyborów z 1989 roku. W tym miejscu narzekałem, 
że z prawa wybrania swoich europosłów skorzystał ledwie 
co piąty Wielkopolanin, podczas gdy w tamtej historycznej 
elekcji sprzed lat frekwencja wyniosła ponad 60 procent.
Pisałem wtedy: „Dlaczego tak się dzieje? Może jest tak 
dobrze, że uznajemy, iż niezależnie od tego, kto zdobędzie 
władzę, niczego nie zdoła popsuć i sprawy same pójdą 
w dobrym kierunku (a jednak 25 lat temu było na tyle 
fatalnie, że ogółowi zależało na zmianie)? A może 
(co, niestety, bardziej prawdopodobne) jest tak źle, że 
zdecydowana większość dorosłych ludzi nie widzi związku 
między oddaniem swojego głosu a dalszym biegiem spraw 
wokół? Bo żeby dostrzec siłę tego niepozornego krzyżyka 
stawianego na karcie do głosowania, potrzeba choć 
odrobiny wiedzy lub przynajmniej wiary”.  
W tym roku frekwencja była dwukrotnie wyższa.  
Który czynnik zadziałał? l

O samorządzie w urzędzie

Dekretem naczelnika 
państwa Józefa Piłsud-
skiego z 27 listopada 1918 
roku utworzono rady 
gminne. Na czele gminy 
miał stać wójt, który mu-
siał umieć… pisać, czytać 
i liczyć oraz mieć skoń-
czone 21 lat. 

Od tego momentu minę-
ło już ponad 100 lat. Z kolei  
1 stycznia 1999 roku, a więc 
20 lat temu, na mocy ustawy 
z 1998 r. powołano do życia 
samorząd województwa. Obie 
okrągłe rocznice stały się do-
skonałą okazją do przybliże-
nia społeczeństwu, a zwłasz-
cza młodzieży, czym jest sa-
morząd. 

Projekt „Społeczeństwo 
Obywatelskie” jest skierowa-
ny do uczniów starszych klas 
szkół podstawowych oraz po-
nadpodstawowych. 

– Podczas spotkania 
w przystępny, dostosowa-
ny do wieku odbiorcy sposób 
opowiadamy, a właściwie roz-
mawiamy o otaczających nas 
symbolach, które jednoczą 
nas wokół jakiejś idei. Może 

być to drużyna piłkarska, ale 
i region, w którym mieszka-
my.  Każde spotkanie odby-
wa się w sali sesyjnej sejmi-
ku, dlatego też grupa zasia-
da na miejscach radnych, 
doświadcza wyboru do prezy-
dium sejmiku czy do zarządu 
województwa – opowiadają 
organizatorzy akcji. – Dopeł-
nieniem tej części spotkania 
jest debata i głosowanie nad 
jakimś nurtującym młode po-
kolenie problemem.

Jednym z głównych punk-
tów wizyty w siedzibie sa-
morządu województwa jest 
wycieczka po Urzędzie Mar-
szałkowskim. To okazja, aby 
zobaczyć, jak pracują urzęd-
nicy, a także jak wygląda Po-
znań z perspektywy wysokie-
go budynku przy al. Niepod-
ległości 34. 

W pierwszej edycji projek-
tu, która kończy się w czerw-
cu, wzięło udział 600 osób 
z kilkunastu szkół z całego 
województwa. Jak się zgłosić 
na taką wizytę? Szczegóły na 
stronie www.umww.pl/spole-
czenstwo-obywatelskie.  ABO

W ramach akcji urząd odwiedzili m.in. uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach.
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Bez kobiet trudniej o powstańczy sukces
„Nie tylko z bronią w ręku. 
Rola kobiet w sukcesie Po-
wstania Wielkopolskie-
go” – to tytuł konferencji 
zorganizowanej 20 maja 
w Poznaniu.

Siostry Aniela i Zofia Tu-
łodzieckie, Zofia Sokolni-
cka, Helena Rzepecka, Ja-
nina Omańkowska, Emilia 
Sczaniecka – to jedynie kil-
ka nazwisk bohaterek z na-
szego regionu, które przypo-
mniano podczas spotkania 
w UMWW. O tym, jak po-
ważnym przeciwnikiem dla 
wrogów polskości były nasze 
bohaterki, mogą świadczyć 
słowa kanclerza Bismarcka, 
który prorokował: „Dopóki 
będzie istnieć polska kobie-
ta, istnieć będzie problem 
polski”.

Historykom udało się jak 
dotąd zidentyfikować około 
350 kobiet czynnie zaanga-
żowanych w Powstanie Wiel-
kopolskie, choć bez wątpienia 

było ich znacznie więcej. To 
one kształciły i wychowywa-
ły młodych ludzi na świat-
łych patriotów; współtwo-
rzyły nielegalne szkolnictwo 

polskie w regionie; prowadzi-
ły tajne komplety w prywat-
nych domach i mieszkaniach.

Historię sióstr Anieli i Zo-
fii Tułodzieckich, które m.in. 
wprowadzały nowoczes-
ne rozwiązania w zakresie 
spółdzielni pracy, filantro-
pii i edukacji, przypomnia-
no 20 maja w pierwszym pol-
skim fabularyzowanym do-
kumencie na ten temat pt. 
„Siłaczki”.

– Powstanie Wielkopolskie 
to nie tylko walka zbrojna. 
To ogromne zaplecze towa-
rzyszące powstańcom, wy-
siłek całego społeczeństwa, 
które zjednoczyło się, by 
osiągnąć sukces. Ogromną 
rolę odegrały w tym kobiety 
– podkreślał marszałek Ma-
rek Woźniak.                  RAK 

20 maja do sali sesyjnej UMWW przybyły panie w strojach 
sprzed 100 lat.
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Tytułowe słowa wypowiedział marszałek Marek Woź-
niak, rozpoczynając 10 czerwca w UMWW konferencję 
„Okrągły Stół – lekcja historii, 4 czerwca 1989 – 30 lat 
później”. – Warto znać choć trochę naszą przeszłość, by 
z tego, co zrobili nasi przodkowie, czuć dumę i wyciągnąć 
naukę, jak należy się zachować wobec tego, co dzieje 
się wokół – mówił marszałek. W prowadzonej przez prof. 
Waldemara Łazugę dyskusji panelistami byli uczestnicy 
wydarzeń sprzed 30 lat: Hanna Suchocka, Anna Potok, 
Leonard Szymański i Maciej Musiał. Wspomnień i reflek-
sji świadków historii słuchali uczniowie w sali sesyjnej 
UMWW i za pośrednictwem transmisji w ramach progra-
mu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.              ABO FO
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Warto wracać do historii, by mieć punkt odniesienia

30 lat po wyborach
W Poznaniu świętowano okrągłą rocznicę głosowania  
z 4 czerwca 1989 roku.

Do 29 czerwca na Sza-
chownicy Starego Bro-
waru w Poznaniu moż-

na obejrzeć wystawę „Krok ku 
Wolności. Wybory czerwcowe 
1989 w Wielkopolsce”, organi-
zowaną przez samorząd woje-
wództwa we współpracy z po-
znańskim oddziałem Insty-
tutu Pamięci Narodowej. To 
ostatni akcent świętowania 
rocznicy wyborów z 4 czerwca 
1989 roku. A co dzięki wspar-
ciu samorządów (miasta Po-
znania, powiatu poznańskie-
go i województwa) działo się 
wcześniej?

1 czerwca przez Poznań 
przemaszerował barwny po-
chód – Poznańska Parada 
Pokoleń, która zakończyła 
trwające ponad 20 dni „Dni 
rodziny”. Na placu Wolno-
ści na jej uczestników czekał 
Tort Wolności. Liczący 89 ki-
logramów wypiek w kształ-
cie mapy Poznania podzielo-
no na około 1200 kawałków 
i rozdano poznaniakom.

2 czerwca w Centrum Kul-
tury Zamek odbyła się zor-
ganizowana przez Fundację 

Malta okolicznościowa deba-
ta „O potrzebie utopii”. Wie-
czorem tego dnia na placu 
Wolności odbył się koncert 
donGURALesko – „Ani sło-
wa bez nas”. Poznański raper 
przygotował specjalny utwór 
zatytułowany „20” – na pod-
stawie eseju „O tyranii. Dwa-
dzieścia lekcji z XX wieku” 
profesora Timothy Snydera. 
A o godz. 22 na budynku Ar-
kadii rozświetlono neon z na-

pisem WOLNOŚĆ – upamięt-
niający rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w Poznaniu.

4 czerwca na poznańskich 
autobusach pojawiły się pol-
skie flagi, zawisły one rów-
nież przy placu Wolności, al. 
Solidarności i al. Niepodle-
głości oraz na budynkach. 
Na placu Wolności stanął 
też duży telebim, na którym 
można było oglądać trans-
misję obchodów rocznicy  

4 czerwca z Gdańska. Przy-
pomnijmy, że sejmik zdecy-
dował się przekazać 100 tys. 
zł na organizację tych uro-
czystości, a w gdańskim wy-
darzeniu wziął udział m.in. 
marszałek Marek Woźniak, 
który podkreśla: – Bez wej-
ścia na tę drogę, która za-
częła się 4 czerwca ’89 roku, 
nie bylibyśmy w tym miej-
scu, w którym jesteśmy te-
raz.                               RAK

Liczący 89 kilogramów wypiek w kształcie mapy Poznania podzielono na około 1200 kawałków.
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Wybraliśmy piątkę
Dwoje przedstawicieli Ko-
alicji Europejskiej, dwo-
je z Prawa i Sprawiedli-
wości  oraz jedna repre-
zentantka Wiosny zosta-
li posłami do Parlamentu 
Europejskiego z Wielko-
polski.

26 maja wyborcy zadecydo-
wali, że w Brukseli i Strasbur-
gu będą pracować Ewa Kopacz 
i Leszek Miller (KE), prof. 
Zdzisław Krasnodębski i An-
dżelika Możdżanowska (PiS) 
oraz Sylwia Spurek (Wios-
na). Indywidualnie rekordo-
we poparcie zyskała była pre-
mier, na którą zagłosowało po-
nad ćwierć miliona Wielkopo-
lan (to siódmy wynik w kraju). 

W skali ogólnopolskiej wy-
grało PiS, zdobywając 45,38 
proc. głosów i 26 mandatów. 
Koalicja Europejska uzyska-
ła 38,47 proc., co oznacza 22 
europosłów. Próg wyborczy 
zdołała przekroczyć jeszcze 
tylko Wiosna z wynikiem 
6,06 proc. (3 mandaty).

W Wielkopolsce wyniki 
były inne niż w kraju. U nas 
zwyciężyła KE, zdobywając 
poparcie 43,25 proc. głosują-
cych. PiS dostało 38,39 proc., 
a Wiosna 7,8 proc.  

Tradycyjnie PiS największe 
powodzenie miał na wscho-

dzie: w powiatach kolskim, 
konińskim i tureckim zdobył 
ponad 60 proc. głosów. Ba-
stionami KE okazały się na-
tomiast Poznań, Leszno i po-
wiat poznański, gdzie koali-
cjanci uzyskali pięćdziesię-
ciokilkuprocentowe poparcie.

Na uwagę z pewnością za-
sługuje rekordowa frekwen-
cja. Jeszcze nigdy w histo-
rii wyborów do Parlamentu 
Europejskiego nie wzbudzi-
ły one takiego zainteresowa-
nia wśród obywateli w Pol-
sce. W skali kraju zagłoso-
wało 45,68 proc. uprawnio-
nych. 

W Wielkopolsce frekwen-
cja tradycyjnie już była mi-
nimalnie niższa od średniej 
i wyniosła 44,86 proc. Dla 
lepszego zobrazowania przy-
pomnijmy, jak ten wskaźnik 
kształtował się w naszym 
regionie w poprzednich eu-
rowyborach: 2004 r. – 21,19 
proc., 2009 r. – 24,13 proc., 
2014 r. – 22,42 proc. 

W tym roku w Wielko-
polsce najlepszą frekwencją 
może pochwalić się Poznań 
(ponad 57 proc.). Najsłabiej 
wypadły powiaty gostyński 
i złotowski, gdzie do urn po-
fatygowało się mniej niż 37 
proc. wyborców.                 ABO

Najlepiej pisali o powstaniu
Poznaliśmy laureatów XIX 
edycji marszałkowskiego 
konkursu dla dziennika-
rzy.

Tegoroczna odsłona Kon-
kursu Dziennikarskiego 
o Nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go odbywała się pod hasłem 
„Wielkopolska obywatelska 
– Wielkopolska europejska. 
Powstanie Wielkopolskie 
1918/1919 wizytówką współ-
czesnych Wielkopolan”.

Nazwiska laureatów ogło-
szono 10 czerwca w Urzędzie 

Marszałkowskim. Nagrody 
finansowe oraz wydawnicze 
rarytasy – „Encyklopedie 
Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919” wręczyli zwycięz-
com marszałek Marek Woź-
niak i przewodniczący kon-
kursowego jury prof. Walde-
mar Łazuga.

Pierwsze miejsce zajął 
publikujący w „Faktach Pil-
skich” Mariusz Szalbierz, 
drugie – Rafał Różak z „Gło-
su Wągrowieckiego”, a trze-
cie – Bogna Kisiel z „Głosu 
Wielkopolskiego”.           ABO

Wielkopolsko-brandenburskie spotkanie zatytułowane 
„Wzmocnić demokrację – konferencja na temat Europy 
obywateli i obywatelek w polsko-niemieckiej perspek-
tywie” odbyło się 17 maja w Poznaniu. W jego otwarciu 
w sali sesyjnej UMWW wziął udział wicemarszałek Woj-
ciech Jankowiak, który podkreślił znaczenie 15-lecia 
obecności Polski w Unii Europejskiej oraz wsparcia, jakie 
Wielkopolska otrzymała od swoich zagranicznych partne-
rów na drodze transformacji ustrojowej i w okresie przed-
akcesyjnym. Podczas konferencji wykład otwierający na 
temat „Roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce 
europejskiej” wygłosił dr Marek Prawda, dyrektor przed-
stawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.              ABO
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Jak wzmocnić demokrację?

Zrobić biznes za oceanem

Wielkopolscy przedsię-
biorcy chcą inwestować 
w USA i na Kubie, dlatego 
w maju w UMMW zorga-
nizowano dwa specjalne 
spotkania poświęcone roz-
wojowi takiego biznesu.

Cykliczne spotkania infor-
macyjne dla wielkopolskich 
przedsiębiorców, poświęco-
ne wybranym rynkom za-
granicznym, są jednym z ele-
mentów prowadzonej od wie-
lu lat konsekwentnej polity-
ki samorządu województwa. 
Mają one pomóc w przełamy-
waniu barier, ułatwiać wy-
mianę informacji i wiedzy na 
temat eksportu, wreszcie – 
wypromować ofertę i usługi 
wielkopolskich firm.

22 maja w UMWW w Po-
znaniu, z udziałem m.in. Ja-

cka Bogusławskiego z zarzą-
du województwa, odbyło się 
seminarium informacyjne pn. 
„Rozszerzanie działalności 
biznesowej na rynek USA”. 
Wydarzenie było elementem 
programu American Investor 
Desk. 

Eksperci z różnych dzie-
dzin zapoznali uczestników 
m.in. z prawnymi aspektami 
rozwoju działalności na ryn-
ku USA, przykładami i mo-
delami skutecznych strate-
gii rozwijania tam biznesu, 
testami i certyfikacją towa-
rów przed dopuszczeniem na 
amerykański rynek. 

Wcześniej, w dniach 19-21 
maja, w Poznaniu gościła ofi-
cjalna delegacja z Republiki 
Kuby. Wizyta rozpoczęła się 
od spotkania z wicemarszał-

kiem Krzysztofem Grabow-
skim, na którym podjęto roz-
mowy dotyczące współpracy 
w dziedzinie rolnictwa, bio-
technologii, produkcji żywno-
ści. Z wicemarszałkiem Woj-
ciechem Jankowiakiem dys-
kutowano o dobrych prakty-
kach z zakresu infrastruktury 
kolejowej i transportu pub-
licznego, a 20 maja ambasa-
dor Republiki Kuby w Polsce 
Jorge Martí Martínez spotkał 
się z Jackiem Bogusławskim 
z zarządu województwa (roz-
mawiano m.in. o wymianie 
gospodarczej i inwestycjach).  

Kluczowym elementem 
pobytu delegacji kubańskiej 
w stolicy regionu było jednak 
seminarium nt. „Potencjału 
i szans rozwoju na Rynku 
Kubańskim”.                 RAK

Kilkadziesiąt osób zastanawiało się, jak 
zrobić biznes w USA.
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Z delegacją z Kuby spotkał się m.in. Jacek 
Bogusławski z zarządu województwa.

Partnerzy z daleka
Wielkopolska współpracuje z Azją i Afryką.

Delegacja z Chung-
cheongnam-do goś-
ciła w Wielkopolsce 

w dniach 21-24 maja. Guber-
nator regionu  Seung-jo Yang 
spotkał się w UMWW z mar-
szałkiem Markiem Woźnia-
kiem i przewodniczącym 
sejmiku Wiesławem Szcze-
pańskim. W czasie rozmowy 
podsumowano dotychczaso-
we kontakty między obu re-
gionami, które od 2002 r. łą-
czy porozumienie o współ-
pracy. Jak podkreślano, jest 
to jedyne polsko-koreańskie 
partnerstwo na szczeblu re-
gionalnym.

Koreańczycy spotkali się 
także z wicemarszałkiem 
Krzysztofem Grabowskim 
oraz członkami zarządu wo-
jewództwa Marzeną Wodziń-
ską i Jackiem Bogusław-
skim. Rozmawiano m.in. 
o wielkopolskich doświad-
czeniach związanych z pro-
cesami starzenia się społe-
czeństwa oraz zmniejszającej 
się liczby urodzin.

Z kolei koreańscy eksperci 
ds. technologii wodorowych 
uczestniczyli w rozmowach 
w Poznaniu, Pile i Koninie. 
W tym ostatnim (z udziałem 
m.in. pełnomocnika zarzą-
du ds. rozwoju Wielkopolski 
wschodniej Macieja Sytka) 
mówiono o doświadczeniach 
azjatyckich partnerów w za-

kresie wykorzystania wodoru 
oraz o naszych planach stwo-
rzenia w subregionie koniń-
skim doliny energetycznej.

***
W ostatnich tygodniach 

Wielkopolskę odwiedzili też 
dyplomaci z innych stron 
świata.

6 maja gościem marszałka 
Marka Woźniaka był kończą-
cy swoją misję w Polsce am-
basador Republiki Angoli Do-
mingos Culolo. Mówiąc o po-
trzebie cierpliwości w pol-
sko-afrykańskich relacjach, 
przypomniano wieloletnie 
starania ambasadora o roz-
wój relacji między podmio-
tami biznesu oraz uczelniami 
wyższymi z Angoli i naszego 
regionu, a także fakt, że był 

on jednym z inicjatorów pod-
pisania w ubiegłym roku li-
stu intencyjnego o współpra-
cy między Wielkopolską a an-
golską prowincją Huila.

Natomiast 4 czerwca Ja-
cek Bogusławski z zarzą-
du województwa spotkał się 
z Philipem Chenem, dyrek-
torem Wydziału Ekonomicz-
nego, oraz Yun-Ju Chenem, 
sekretarzem ekonomicznym 
z Biura Przedstawicielskie-
go Tajpej w Polsce. Głównym 
tematem rozmowy była zbli-
żająca się misja gospodarcza 
towarzysząca udziałowi wiel-
kopolskich przedsiębiorców 
w targach International Tai-
pei Food Show, które odbędą 
się na Tajwanie w dniach 19-
-22 czerwca.                      ABO

Podczas spotkania w UMWW studenci filologii koreańskiej 
na UAM przygotowali efektowny pokaz tradycyjnego 
koreańskiego tańca z wachlarzami.
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Wspieramy
sport i turystykę

Jakie są systemowe formy 
współpracy województwa 
wielkopolskiego z jed-
nostkami samorządu tery-
torialnego i organizacja-
mi pozarządowymi w ob-
szarze sportu i turystyki?

Rozmawiano o tym podczas 
konferencji zorganizowanej 
w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu 22 maja. 
Zarówno samorządowcy, jak 
i przedstawiciele NGO-sów 
mogli szczegółowo zapoznać 
się z rodzajami oferowanego 
wsparcia i z obowiązującymi 
procedurami.

Do korzystania z takiej 
współpracy zachęcał Jacek 
Bogusławski z zarządu woje-
wództwa. Z kolei Tadeusz To-
maszewski, przewodniczący 
sejmikowej Komisji Kultury 
Fizycznej i Turystyki, przy-
pomniał, że takie systemowe 
rozwiązania w omawianych 
dziedzinach samorząd woje-
wództwa buduje od początku 
swojego istnienia, a więc od 
dwudziestu lat.

Szczegółowe rodzaje dzia-
łań województwa (m.in. do-
tacje na infrastrukturę spor-
tową i turystyczną, wsparcie 
szkolenia zawodników, na-
grody i stypendia, program 
„Szatnia na medal”) omówił 
Tomasz Wiktor, dyrektor De-
partamentu Sportu i Tury-
styki UMWW.                   ABO

Nasze projekty
w Europie
Do 9 lipca można oddać 
internetowo głos na wiel-
kopolskie propozycje 
w unijnym konkursie Re-
giostars.

Co roku Komisja Europej-
ska nagradza najbardziej 
innowacyjne i proponujące 
nowe podejście do rozwoju 
regionalnego projekty, zre-
alizowane dzięki wsparciu 
unijnemu. Zwycięzcy są na-
gradzani podczas paździer-
nikowego Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast 
w Brukseli. Najlepszych 
w pięciu kategoriach Re-
giostars wyłania niezależne 
jury, ale jest też przyzna-
wana nagroda dla projek-
tu, który uzyska najwięcej 
wskazań internautów.

W tym roku wśród dwu-
stu nominowanych przedsię-
wzięć z całej UE znalazły się 
aż cztery z Wielkopolski. To 
między innymi projekt samo-
rządowego Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii w Pozna-
niu, dotyczący wdrożenia no-
woczesnych metod chirurgii 
dzięki zakupionemu roboto-
wi Da Vinci. 

Głosować można na stro-
nie internetowej Komisji Eu-
ropejskiej, link do niej znaj-
duje się też na www.umww.
pl.                                ABO
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Sejmikowe pytania

Przedstawiamy tematy, które radni 
poruszali 27 maja, podczas VII sesji 
sejmiku, w ramach punktu „interpelacje 
i zapytania”.

Tadeusz Tomaszewski (SLD-LR) inter-
pelował w sprawie „zakrętu śmierci” znaj-
dującego się na drodze wojewódzkiej nr 
442 w Kołaczkowie. Przywołując informa-
cje o tragicznych zdarzeniach w tym niebez-
piecznym miejscu, pytał, czy w najbliższym 
czasie przewiduje się zmianę profilu tego 
łuku, zmierzającą do poprawy bezpieczeń-
stwa kierowców.

Marek Sowa (PiS) dociekał w kwestii 
odpowiedzi na pytanie dyrektora zamku 
w Rydzynie do władz województwa o dofi-
nansowanie remontu jednej z zabytkowych 
sal. Wskazując na duże potrzeby remonto-
wo-konserwatorskie w tym obiekcie, rad-
ny wnioskował o jego wsparcie przez samo-
rząd regionu.

Przemysław Ajchler (KO) w swojej in-
terpelacji zaproponował opracowanie wiel-
kopolskiego modelu transformacji energe-
tycznej na lata 2020-2050. Sugerował, by 
województwo stało się pionierem pod tym 
względem w kraju, planując całkowite przej-
ście od energii opartej na węglu do tej pozy-
skiwanej ze źródeł odnawialnych.

Mirosława Rutkowska-Krupka (KO) in-
terpelowała w sprawie możliwości utworze-
nia w Wągrowcu filii pilskiego Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego, przeprowa-
dzającego egzaminy na prawo jazdy.

Jan Grzesiek (PSL) wystosował interpela-
cje dotyczące oczekiwanych inwestycji dro-
gowych w południowej Wielkopolsce. Pytał 
w nich o: poprawę nawierzchni drogi woje-
wódzkiej nr 443 Tuliszków – Jarocin, budo-
wę ścieżki pieszo-rowerowej przy tej drodze 
na odcinku Bachorzew – Tarce, stan mostu 
na Warcie w ramach drogi krajowej nr 11.

Łucja Zielińska (PiS) w pisemnej inter-
pelacji zwróciła się o weryfikację złożonych 
w UMWW przez powiat pilski dokumentów, 
które pozwolą na sfinalizowanie płatności 
z WRPO 2014+ budowy sali gimnastycznej 
i zagospodarowania terenu przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii 
Grzegorzewskiej w Pile.

Krzysztof Dembiński (PiS) złożył pisem-
ną interpelację dotyczącą podniesienia ka-
pitału spółki Centrum Wyszkolenia Jeździe-
ckiego Hipodrom Wola oraz udzielenia jej 
pożyczki przez Wielkopolską Agencję Rozwo-
ju Przedsiębiorczości. Z kolei do marszałka 
radny skierował zapytanie o podjęcie kro-
ków w celu „podniesienia poziomu kultury” 
podległych pracowników i stosowania zasad 
urzędowego kodeksu etyki.                   ABO

Do parlamentu i rządu w sprawie rolnictwa
27 maja sejmik przyjął 
stanowisko kierowane do 
premiera, ministra rolni-
ctwa i marszałka Sejmu.

Stanowisko „w sprawie za-
grożeń dla rolnictwa wobec po-
garszającej się sytuacji ekono-
micznej gospodarstw rolnych” 
to – jak przypomniał prze-
wodniczący sejmiku Wiesław 
Szczepański – pokłosie deba-
ty przeprowadzonej przez rad-
nych i zaproszonych gości pod-
czas kwietniowej sesji.

„Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego, ze względu 
na bardzo trudną sytuację 
producentów rolnych, zwraca 
uwagę rządzących na prob-
lemy i zagrożenia związane 
z niekorzystnymi zjawiskami 
na rynkach rolnych oraz po-
garszającymi się warunkami 
ekonomicznymi w rolnictwie” 
– napisali radni.

Podkreślając znaczenie tej 
gałęzi gospodarki w Wielko-
polsce, wysunęli kilkanaście 

konkretnych postulatów do 
rządu. Wśród nich znala-
zły się np. działania łago-
dzące skutki klęsk atmosfe-
rycznych w rolnictwie czy 
zwiększające skuteczność 
służb weterynaryjnych. Rad-
ni postulują również przy-
wrócenie samorządom wo-
jewództw kompetencji w za-
kresie doradztwa rolnicze-
go oraz gospodarki wodnej 
dla potrzeb rolnictwa. Sej-
mik proponuje też regiona-

lizację wsparcia unijnego 
w omawianej dziedzinie oraz 
zwraca uwagę na potrzebę 
przyspieszenia zarówno wy-
datkowania obecnych środ-
ków UE (PROW 2014-2020), 
jak i negocjacji dotyczących 
kolejnej perspektywy finan-
sowej.

Stanowisko zostało przy-
jęte niejednomyślnie; po-
parły je 22 osoby, a od głosu 
wstrzymało się 10 radnych 
PiS.                                ABO

Pierwsza taka debata
Sejmik zapoznał się z raportem o stanie województwa i udzielił 
zarządowi wotum zaufania.

Przedstawiany przez za-
rząd raport o stanie wo-
jewództwa, debata nad 

nim na sesji sejmiku oraz 
głosowanie przez radnych 
wotum zaufania dla zarządu 
– to nowe instrumenty wpro-
wadzone w zmienionej usta-
wie o samorządzie wojewódz-
twa. Na czym polegają, mogli-
śmy się po raz pierwszy prze-
konać podczas majowej sesji 
sejmiku.

Raport za 2018 rok (moż-
na się z nim zapoznać na 
stronie www.umww.pl) naj-
pierw rozpatrywały sejmi-
kowe komisje. 122-stronico-
wy dokument podzielono na 
trzy części. Pierwsza opisu-
je sytuację społeczno-gospo-
darczą i przestrzenną woje-
wództwa, stanowiąc krótką 
charakterystykę regionu, 
z uwzględnieniem jego naj-
ważniejszych atutów, a tak-
że barier i problemów roz-
wojowych. W drugiej części 
opisano działania realizowa-
ne przez samorząd regionu 
w 2018 r. w ramach strate-
gii rozwoju województwa. 
Trzeci element to informacje 
o wykonaniu przez zarząd 
ubiegłorocznych uchwał sej-
miku.

Podczas sesji część mów-
ców zastanawiała się nad 
sensownością wprowadze-
nia tych nowych rozwiązań.

– Dostosowujemy się do 
nowego stanu prawnego, ale 
to trochę powielanie tego, co 
dotąd i tak znajdowało się 
w części opisowej wykonania 
budżetu – mówił marszałek 
Marek Woźniak.

– Taka polityczna ocena 
działalności zarządu i dotąd 
była możliwa podczas deba-
ty absolutoryjnej – zwracał 
uwagę Henryk Szopiński 
z KO.

– Poświęcamy trzy i pół go-
dziny na dyskusję i co z niej 
wynika konkretnego? Uwa-
żam, że to bez sensu – oceniał 
Romuald Ajchler z SLD-LR.

Przeciwnego zdania byli 
radni opozycyjnego PiS.

– Nasza dyskusja właśnie 
dowodzi, że taki raport był 
potrzebny – mówiła Marle-
na Maląg.

– Jest tylko kilka takich 
dni, kiedy nasz głos się na-
prawdę liczy. Jednym z nich 
jest właśnie ten z debatą nad 
raportem o stanie wojewódz-
twa i głosowaniem nad wo-
tum zaufania – podkreślał 
Zbigniew Czerwiński.

To właśnie radny Czerwiń-
ski postanowił wykorzystać 
fakt, że ustawodawca unie-
możliwił ograniczanie cza-
su wystąpień w tej debacie. 
Wiceszef klubu PiS przema-
wiał przez półtorej godziny. 
Z czego kilkanaście minut 
poświęcił „Monitorowi Wiel-
kopolskiemu”, krytykując… 
przedstawiające radnego 
zdjęcia oraz objętość tekstów 
prezentujących wystąpienia 
radnych opozycji. Wytykał 
też marszałkowi negatywne 
oceny działalność PiS i tele-
wizji publicznej.

Przede wszystkim jednak 
skupił się na słabszym rozwo-
ju subregionów pilskiego i ko-
nińskiego. – Zawiodła polity-
ka spójności i zrównoważone-

go rozwoju, za którą odpowia-
da zarząd – mówił Zbigniew 
Czerwiński. – Kluczowe jest 
przygotowanie interwencji 
strategicznej dla tych subre-
gionów. Sami tego nie zała-
twimy, ale musimy urucho-
mić mechanizmy współpracy 
z samorządami powiatowymi 
i gminnymi oraz strukturami 
rządowymi.

W swojej prezentacji rad-
ny poruszył też m.in. kwe-
stie: nadzoru nad służbą 
zdrowia, ochrony gruntów 
rolnych, rozwoju kultury 
masowej, wspierania sportu 
młodzieży, rozwoju transpor-
tu szynowego.

W odpowiedzi marszałek 
Marek Woźniak, podtrzymu-
jąc swoje wcześniejsze opinie, 
wskazywał m.in., że nie da się 
oddzielać oceny działalności 
PiS na poziomie regionalnym 
i krajowym, a koncyliacyjnym 
można być, „jeżeli z drugiej 
strony jest taka wola”.

Podkreślił też, że „nikomu 
nie spadł poziom PKB”, to ra-
czej „niektórzy mocno wysfo-
rowali się do przodu”.

– To nic odkrywczego, że 
Pilskie i Konińskie odstają 

w rozwoju od subregionu cen-
tralnego. Wiemy o tym i ro-
bimy wszystko, co leży w za-
kresie naszych kompetencji – 
mówił Marek Woźniak, poda-
jąc przykłady przedsięwzięć 
podjętych na rzecz północ-
nej i wschodniej części woje-
wództwa. – Zgadzam się, że 
powinniśmy współpracować, 
by wzmocnić te słabsze ob-
szary regionu. Zastanawiam 
się tylko, czy to ze strony PiS 
uczciwe postawienie sprawy, 
czy raczej próba odwrócenia 
uwagi od tego, że rząd przez 
cztery lata nic nie zrobił 
w kwestii problemów subre-
gionu konińskiego.

W debacie – choć znacz-
nie krócej – głos zabierali 
też inni radni, m.in. Adam 
Bogrycewicz (PiS), Krzysz-
tof Dembiński (PiS), Jan 
Grzesiek (PSL), Andrzej Pi-
chet (KO), Krzysztof Sobczak 
(PiS), Marek Sowa (PiS), 
Paulina Stochniałek (KO), 
Zofia Szalczyk (PSL), Łucja 
Zielińska (PiS).

Ostatecznie sejmik udzie-
lił zarządowi wotum zaufa-
nia 25 głosami „za”, przy 12 
„przeciw”.                       ABO

Zbigniew Czerwiński z PiS przygotowuje się do swojego półtoragodzinnego wystąpienia 
w debacie nad raportem o stanie województwa.
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Przedstawiamy wyciąg z odpowiedzi udzielonych na 
wcześniejsze interpelacje i zapytania radnych.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
– odniósł się do dwóch interpelacji Marka Sowy. 
W sprawie lepszego skomunikowania pociągu przy-
jeżdżającego do Poznania z Leszna z ekspresem 
odjeżdżającym do Warszawy wskazał, że UMWW 
i przewoźnik nie mają wpływu na organizację ruchu 
na dworcach kolejowych (leży to w gestii PKP PLK). 

Natomiast od 10 czerwca odjazd pociągu IC Lech z Poznania 
zaplanowano na godz. 5.32, a od 24 czerwca na godz. 6.10, co 
zapewni pasażerom odpowiedni czas na przesiadkę. Poinformował 
ponadto radnego, że za wydarzenia organizowane przez samorząd 
województwa odpowiadają departamenty UMWW, które zapraszają 
uczestników według merytorycznego zakresu, a na stronie inter-
netowej UMWW jest kalendarz zarządu województwa.
– odpowiedział na dwie interpelacje Adama Bogrycewicza. W spra-
wie usunięcia błędów we wniosku do rządowego programu „Mosty 
dla Regionów”, dotyczącym budowy mostu na Noteci w Ciszkowie, 
poinformował, że trwają prace mające na celu korektę tej aplikacji. 
Wskazał też, że w sprawie linii kolejowej Czarnków-Wągrowiec 
w 2018 r. wykonano analizę popytu dla tego połączenia, co jest 
wstępnym elementem procesu rewitalizacji linii i wznowienia prze-
wozów. Jako potencjalne źródła finansowania wskazano WRPO 
2021-2027 oraz rządowy program „Kolej+”.
– odpisał Zofii Itman, że Koleje Wielkopolskie oferują „Bilet 60+” 
zawierający 25-proc. ulgę dla osób, które ukończyły 60. rok ży-
cia. Ponieważ Przewozy Regionalne mają podobną ofertę (REGIO 
Senior), spółki porozumiały się w zakresie wzajemnego honoro-
wania tychże biletów. Wprowadzenie przez jedną ze stron różnic 
w stosowanych ulgach doprowadziłoby do pogorszenia ogólnych 
warunków korzystania z przewozów przez pasażerów.
– odnosząc się do interpelacji Henryka Szymańskiego dotyczącej 
utworzenia odcinka testowego na DW 308 Grodzisk Wlkp. – Bu-
kowiec (obszar leśny) poprzez zamontowanie odblasków koloru 
niebieskiego na słupkach prowadzących, wskazał, że można tam 
umieszczać jedynie białe i czerwone elementy odblaskowe. Roz-
ważony zostanie montaż białych elementów odblaskowych, tzw. 
wilczych oczu, odstraszających zbliżające się zwierzęta.
– poinformował Tadeusza Tomaszewskiego o wnoszonym przez 
zarząd województwa na sesję sejmiku projekcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane 
są przewozy kolei wąskotorowych. 
– odpowiadając Romualdowi Ajchlerowi w sprawie niesprawnego 
oświetlenia promu Chojno – Karolewo, poinformował, że zlecono 
WZDW w Poznaniu wykonanie szerszej i bardziej szczegółowej 
analizy sprawy.
– odpisując Mirosławie Rutkowskiej-Krupce, zaznaczył, że dworzec 
kolejowy wraz z otoczeniem powinien zapewniać właściwą obsługę 
podróżnych. Punktem wyjścia jest przekazanie tych obiektów na 
rzecz samorządów. Taki projekt zrealizowano kompleksowo na 
linii Poznań Wschód – Bydgoszcz, gdzie przekazano wszystkie 
dworce. Wartość alokacji w konkursie na poprawę stanu tech-
nicznego infrastruktury dworcowej WRPO 2014-2020 okazała 
się niewystarczająca. Województwo nie posiada też własnych 
środków na ten cel.

Członek zarządu województwa Marzena Wo-
dzińska
– odpowiadając na zapytanie Tadeusza Toma-
szewskiego w sprawie utrzymania stacjonowa-
nia zespołu ratownictwa medycznego typu „P” 
w Pyzdrach, przekazała wyjaśnienia dotyczące roz-
mieszczenia podstawowego zespołu ratownictwa 

medycznego na terenie powiatów pleszewskiego i wrzesińskiego 
w „Wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratowni-
ctwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”.
– w sprawie strajku w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
samorząd województwa przekazała Łucji Zielińskiej, że od 8 do 
26 kwietnia brało w nim udział średnio 30 osób dziennie, w tym 
25 nauczycieli i 5 pracowników na stanowiskach kierowniczych, 
urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi. Wynagrodzenie za czas 
strajku potrącono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– poinformowała Adama Bogrycewicza, że 16 kwietnia z inicja-
tywy starosty pilskiego odbyło się spotkanie robocze, w którym 
wziął udział m.in. dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, 
w sprawie utworzenia oddziału onkologicznego w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Pile. Kolejne kroki uzależnione są od działań 
i decyzji podmiotu tworzącego pilskiego szpitala, którym jest 
starostwo.                         

Członek zarządu województwa Jacek Bogusławski
– poinformował Andrzeja Picheta, że w decyzji 
RDOŚ wydanej w 2010 r. dla budowy obwodnicy 
Ostrowa Wlkp. nałożono na GDDKiA obowiązek 
zastosowania ekranów akustycznych w kilkuna-
stu lokalizacjach. W związku ze zmianą przepi-
sów RDOŚ następnie zmienił wcześniejszą decyzję 

poprzez skrócenie i/lub obniżenie części planowanych ekranów,  
a część stała się niepotrzebna. Po roku od oddania drogi do użyt-
kowania GDDKiA sporządziła analizę porealizacyjną, wskazującą, 
że występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Zaproponowano więc budowę nowych oraz rozbudowę już ist-
niejących ekranów akustycznych.                                      ABO

Zarząd odpowiada

Gdańsk dziękuje Wielkopolsce
Władze Gdańska podzię-
kowały samorządowi wo-
jewództwa za wsparcie 
przekazane na Europej-
skie Centrum Solidarno-
ści.

Przypomnijmy, że podczas 
marcowej sesji – po burzli-
wej dyskusji i przy sprzeci-
wie radnych PiS – wielko-
polski sejmik zadecydował 
o przekazaniu województwu 
pomorskiemu 100 tysięcy zło-
tych. Ta pomoc – zainicjowa-
na przez marszałka Marka 
Woźniaka – została przezna-
czona na organizowane przez 
ECS obchody 30-lecia wybo-
rów z 1989 roku. 

Jak poinformował radnych 
podczas majowej sesji prze-
wodniczący sejmiku Wiesław 
Szczepański, na jego ręce tra-
fił list z podziękowaniami od 
prezydent Gdańska Aleksan-
dry Dulkiewicz.

„Dziękuję za finansowe 
wsparcie obchodów 4 czerw-
ca. Bez Państwa pomocy zor-
ganizowanie Święta Wolno-
ści i Solidarności mogłoby 

się nie udać. Wszystkie wy-
razy solidarności i wsparcia 
są bardzo cenne, pozwala-
ją bowiem wierzyć, że ludzi 
wyznających podobny system 
wartości jest wielu, a to daje 
nadzieję na przyszłość” – na-
pisała m.in. następczyni Pa-
wła Adamowicza.             ABO

List od prezydent Gdańska 
odczytała podczas sesji wi-
ceprzewodnicząca sejmiku 
Małgorzata Waszak.
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Zarząd z absolutorium
Sejmik pozytywnie ocenił wykonanie budżetu województwa 
w 2018 roku.

Debatę dotyczącą ubie-
głorocznego stanu 
wojewódzkich finan-

sów poprzedziło wystąpie-
nie skarbnik województwa 
Elżbiety Kuzdro-Lubińskiej, 
która (podobnie jak podczas 
obrad kilkunastu sejmiko-
wych komisji w maju) zapre-
zentowała radnym najważ-
niejsze dane i liczby.

– Budżet województwa 
wielkopolskiego w 2018 roku 
wyglądał następująco: docho-
dy zrealizowano w wysoko-
ści 1 236 mln zł, co stano-
wiło 101,6 proc. planu, a po 
stronie wydatków mieliśmy 
1 270 mln zł, tj. 93,9 proc. – 
wymieniała Elżbieta Kuzdro-
-Lubińska.

Aż 533 mln zł (42 proc.) 
przeznaczyliśmy w Wielko-
polsce na inwestycje i wydat-
ki związane z transportem. 
Sporą część z tych pieniędzy, 
172 mln zł, pochłonęły tra-
dycyjnie dopłaty do pasażer-
skich przewozów kolejowych, 
w tym m.in. większa liczba 
połączeń w ramach urucho-
mionej w połowie 2018 roku 
Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej. 

Na ochronę zdrowia samo-
rząd województwa przezna-
czył w 2018 roku 198 mln zł 
(15,6 proc. wydatków z bu-
dżetu). Wśród najważniej-
szych inwestycji z tej dzie-
dziny są: budowa Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego 
z Oddziałem Leczenia Uza-
leżnień w Poznaniu; nowa 

baza LPR w Michałkowie; 
doposażenie Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Lesz-
nie, w którym przebudowa-
no i zmodernizowano blok 
operacyjny; rozpoczęcie bu-
dowy Wielkopolskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Po-
znaniu. 

Ważną cześć wydatków 
w tym zakresie stanowi-
ły programy profilaktyczne 
wczesnego wykrywania no-
wotworów czy chorób układu 
oddechowego oraz przedsię-
wzięcia z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy za-
stępczej, a także wyrówny-
wania szans osób z niepełno-
sprawnościami i przeciwdzia-
łania ich wykluczeniu.

Z kolei prawie 139 mln zł 
pochłonęły przedsięwzięcia 
związane z kulturą i ochroną 

dziedzictwa narodowego. Po-
zostałe wydatki z wojewódz-
kiego budżetu to m.in. inwe-
stycje w oświatę i wychowa-
nie oraz rolnictwo i admini-
strację publiczną.

 Pozytywną opinię o budże-
cie wyraził biegły rewident 
oraz Regionalna Izba Obra-
chunkowa, a dobre zarzą-
dzanie strategiczne i finan-
sowe potwierdziła w kwiet-
niu 2019 r. agencja Fitch Ra-
tings.

A jak finanse wojewódz-
twa w 2018 roku podsumo-
wali radni?

Przewodniczący Komisji 
Budżetowej Jan Grzesiek 
(PSL) ocenił je jako zrówno-
ważone, a szef Komisji Rewi-
zyjnej Zbigniew Czerwiński 
dodał, że można było wydać 
więcej pieniędzy, a sprawo-

zdanie biegłego rewidenta 
powinno być bardziej szcze-
gółowe.

Głosowanie poprzedziły 
krótkie oświadczenia szefów 
klubów radnych. Henryk 
Szopiński (KO), Jarosław 
Maciejewski (PSL), Tade-
usz Tomaszewski (SLD-LR) 
i bezpartyjny Jerzy Lechne-
rowski zapowiedzieli popar-
cie dla uchwały przyznającej 
absolutorium zarządowi wo-
jewództwa. To oznaczało 25 
głosów „za”. 

„Przeciw” było tylko 12 
radnych PiS, w tym Zbigniew 
Czerwiński, który wcześniej, 
jako przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, poparł w głoso-
waniach opinię pozytywnie 
oceniającą wykonanie ubie-
głorocznych finansów regio-
nu.                               RAK

Zarząd Województwa Wielkopolskiego tuż po uzyskaniu absolutorium za wykonanie budżetu.
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Wsparcie dla samorządów
z regionalnego budżetu
Radni zaakceptowali 
w maju kilka uchwał, któ-
re umożliwią przekaza-
nie pieniędzy przez woje-
wództwo samorządom lo-
kalnym.

Niemal 66 tys. złotych 
na zadania z zakresu upo-
wszechniania turystyki otrzy-
mają cztery gminy: Czempiń, 
Pyzdry, Siedlec i Żerków. Sa-
morządowcy zaplanowali tam 
m.in. budowę małej infra-
struktury na szlakach tury-
stycznych.

Więcej pieniędzy, łącznie 
246.200 zł, trafi do pięciu in-
nych samorządów, które rea-
lizują projekty w ramach dru-
giej edycji programu „Szatnia 
na medal”. W remonty tego 
typu infrastruktury zainwe-
stują: powiat pilski oraz gmi-
ny Miedzichowo, Środa Wiel-
kopolska, Zakrzewo. Z kolei 
gmina Ujście wybrała inne 
rozwiązanie, decydując się na 
zakup i montaż nowego kon-
tenera socjalno-sanitarnego 

dla zawodników trenujących 
na miejscowym boisku.

Ostrów Wielkopolski zy-
ska 7500 zł z samorządowe-
go programu rozwoju infra-
struktury lekkoatletycznej, 
a gminy Wolsztyn i Kościan 
otrzymają łącznie niemal 45 
tys. zł na zadania z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego. 
Pod tą nazwą kryje się zazwy-
czaj modernizacja baz ratow-
nictwa wodnego oraz zakup 
sprzętu i wyposażenia dla ra-
towników, którzy dbają o bez-
pieczeństwo nad jeziorami.

Ostatnią uchwałą z tej se-
rii, przyznającą pomoc finan-
sową z budżetu województwa 
dla wielkopolskich samorzą-
dów, było przekazanie 200 
tys. zł powiatom gnieźnień-
skiemu, pilskiemu i średz-
kiemu oraz miastu i gminie 
Śmigiel. To pieniądze, które 
– jak co roku – województwo 
przyznaje na wsparcie dzia-
łających na tych terenach ko-
lejek wąskotorowych.    RAK
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Do Obornik drugim torem?
Kolejarze i samorządow-
cy chcą rozbudować in-
frastrukturę na linii Po-
znań – Oborniki Wlkp.  
– Rogoźno.

17 maja w UMWW w Po-
znaniu podpisano umowę, 
która pozwoli sfinansować 
opracowanie studium wyko-
nalności dla projektu pn. „Bu-
dowa drugiego toru kolejowe-
go wraz z drugą przeprawą 
mostową na rzece Warcie na 
odcinku linii kolejowej nr 354 
od posterunku odgałęźnego 
Oborniki Wlkp. most do stacji 
Oborniki Wlkp.”. Pod tą dłu-
gą nazwą kryją się trzy ważne 
dla pasażerów zmiany: drugi 
tor kolejowy na odcinku oko-
ło 2 km, dobudowa drugiego 
przęsła i toru na moście kole-
jowym i nowy, dodatkowy pe-
ron na dworcu w Obornikach.

Dlaczego te zmiany są tak 
ważne dla usprawnienia po-
łączeń kolejowych na trasie 
z Poznania do Piły? Oborni-
ki są tzw. wąskim gardłem, 
bo z Poznania do ich rogatek 
prowadzą dwa tory, które tuż 
przed mostem kolejowym łą-
czą się w jeden tor.

Przypomnijmy, że na li-
nii Poznań – Piła kończą się 
obecnie prace modernizacyj-
ne związane z wartym po-
nad 600 mln zł projektem 
z WRPO 2014+. Po ich zakoń-
czeniu linia (z Poznania do 
Rogoźna) zostanie włączona 
do Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej, która zakłada wy-
jazdy pociągów w godzinach 
szczytu nawet co 30 minut. 
Bez drugiego toru na wspo-
mnianym odcinku i likwidacji 
„wąskiego gardła” trudno bę-
dzie kolejarzom obsłużyć taki 
ruch pociągów.

W 2018 r. PKP PLK S.A. 
opracowały koncepcję pro-
jektową dla przedsięwzię-
cia, którego koszt oszaco-
wano na około 50 mln zł. 
Studium wykonalności jest 
kolejnym etapem prac. Do-
kument ma kosztować około 
1 mln zł netto: połowę zapła-
ci samorząd województwa 
(umowę podpisał wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak), 
a drugą część wyłożą PKP 
Polskie Linie Kolejowe, re-
prezentowane 17 maja przez 
Beatę Kubachę i Zbigniewa 
Milińskiego.                   RAK

Będzie baza dla szynobusów
W Wągrowcu powstanie 
nowoczesna przestrzeń 
do obsługi wojewódzkie-
go taboru kolejowego.

Spółka Koleje Wielkopol-
skie wybuduje tam za prawie 
50 mln zł tzw. punkt utrzy-
mania taboru spalinowego. 
Dostała na to ponad 34 mln 
zł unijnego dofinansowania 
z WRPO 2014+. Umowę w tej 
sprawie z władzami spółki 
podpisał 9 maja w UMWW 
marszałek Marek Woźniak.

– Po restrukturyzacji linii 
kolejowej do Piły to najwięk-
szy tego typu projekt dofi-
nansowany przez nas z pro-
gramu regionalnego – mówił 
Marek Woźniak. A wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak 
tłumaczył: – Tabor kolejowy, 
który jest lub lada moment 
będzie własnością wojewódz-
twa, ma wartość przekracza-
jącą miliard złotych! To ol-
brzymi majątek, o który trze-
ba podczas eksploatacji właś-
ciwie dbać.

– Coraz większa praca eks-
ploatacyjna i nowoczesne po-
jazdy sprawiają, że potrzeba 
lepszych urządzeń do obsłu-

gi – zaznaczył prezes spółki 
Włodzimierz Wilkanowicz.

– Dlaczego Wągrowiec? 
Przed remontem linii z Po-
znania do tego miasta i zaku-
pem nowego taboru pociąga-
mi na tej trasie podróżowało 
około osiemset osób na dobę, 
a dziś jest ich nawet pięć ty-
sięcy – podkreślał Marek Nit-
kowski z zarządu Kolei Wiel-
kopolskich.

W swoim nowym „domu” 
szynobusy będą mogły „no-
cować” i być oporządzane, 
co oznacza mycie, sprząta-
nie, przygotowywanie toa-
let, podgrzewanie lub schła-
dzanie, podstawowe napra-
wy i przeglądy, tankowa-
nie paliwa. Powstanie też 
specjalny symulator służą-
cy szkoleniu obsługi pocią-
gów.                               ABO

Most kolejowy w Obornikach będzie miał dwa przęsła i tory 
zamiast jednego.
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Podpisaniu umowy przez marszałka Marka Woźniaka 
i prezesa Kolei Wielkopolskich Włodzimierza Wilkanowicza 
przyglądają się wicemarszałek Wojciech Jankowiak i członek 
zarządu KW Marek Nitkowski.
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Zawodowa aktywizacja
Samorząd województwa 
podpisał umowy z part-
nerami samorządowymi 
i NGO na dofinansowanie 
działań z obszaru pomocy 
społecznej.

Jak już informowaliśmy, 
w kwietniu sejmik przyjął 
sześć uchwał o udzieleniu 
pomocy finansowej na funk-
cjonowanie zakładów aktyw-
ności zawodowej. Prowadzą 
je gminy Borek Wielkopol-
ski, Koźmin Wielkopolski, 
Lisków, Mieścisko i Żerków 
oraz powiat ostrzeszowski, 
a województwo przeznaczy-
ło dla każdego z tych samo-
rządów od 68 do 127 tys. zł.

Teraz podpisano umowy do-
tyczące przekazania tych pie-
niędzy. Z samorządami z połu-
dniowej Wielkopolski Marze-
na Wodzińska z zarządu woje-
wództwa uczyniła to 24 maja 
w kaliskiej Książnicy Pedago-
gicznej. Z pozostałymi partne-
rami członkowie zarządu wo-
jewództwa Marzena Wodziń-

ska i Jacek Bogusławski pa-
rafowali dokumenty 30 maja 
w UMWW w Poznaniu.

– Funkcjonowanie zakła-
dów aktywności zawodowej 
przynosi wielowymiarowe 
korzyści, a najważniejszym 
celem jest możliwość wpro-
wadzenia na otwarty rynek 
pracy osób z niepełnospraw-
nościami – przypomniała 
podczas poznańskiego spot-
kania Marzena Wodzińska.

– Efekty tych działań są 
takie, że coraz częściej praco-
dawcy wręcz dopytują o tego 
typu pracowników, docenia-
jąc ich możliwości – mówił 
Jacek Bogusławski.

Podczas obu spotkań pod-
pisano również umowy z kil-
koma organizacjami pozarzą-
dowymi. To podmioty, które 
zarząd województwa wybrał 
do realizacji zadań w ra-
mach otwartego konkursu 
ofert w dziedzinie pomocy 
społecznej w latach 2019- 
-2021.                                ABO

Umowy z samorządami i organizacjami pozarządowymi pod-
pisali w Poznaniu członkowie zarządu województwa Marzena 
Wodzińska i Jacek Bogusławski.
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Lepsza nauka
w Opatówku

Co zrobić, by młodzież 
garnęła się do szkolni-
ctwa zawodowego? Po-
przez inwestowanie w ta-
kie placówki trzeba spra-
wić, by były dla uczniów 
atrakcyjne i efektywnie 
kształciły fachowców.

Przykładem tego typu dzia-
łań mogą być inwestycje pro-
wadzone w Zespole Szkół im. 
Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku. Uzyskały one 
w sumie ponad 3 mln zł dofi-
nansowania ze środków unij-
nych będących w dyspozycji 
samorządu województwa.

Umowy ze starostwem po-
wiatowym w Kaliszu dotyczą-
ce tych projektów podpisała 
28 maja członek zarządu wo-
jewództwa Marzena Wodziń-
ska. Pierwszy z nich pozwoli 
na wybudowanie przy szko-
le szklarni dydaktycznej oraz 
placu manewrowego do na-
uki jazdy na potrzeby kształ-
cenia zawodowego. Drugi to 
objęcie placówki programem 
„Zawodowcy na start”, który 
zapewnia szkolenia, prakty-
ki, płatne staże dla uczniów 
i nauczycieli.

– Promocja szkolnictwa 
zawodowego i inwestowanie 
w tego typu placówki tak, 
aby były szkołami pierwsze-
go wyboru, jest bardzo waż-
ne. Brakuje nam fachowych 
rąk do pracy, a taka szkoła 
jak w Opatówku zapewnia, 
że młodzież będzie się uczyła 
na najlepszym sprzęcie i wy-
sokim poziomie – mówiła 
podczas podpisywania umów 
Marzena Wodzińska.    ABO

Most otwarty
W Międzychodzie można już korzystać z nowej 
przeprawy przez Wartę.

To była jedna z najbar-
dziej wyczekiwanych 
przez mieszkańców 

inwestycji na drogach woje-
wódzkich w Wielkopolsce.

Informacje o złym sta-
nie starego mostu na War-
cie w Międzychodzie (frag-
ment DW 160) pojawiały się 
od dłuższego czasu. Stopniowo 
potrzebne było wprowadzanie 
kolejnych ograniczeń w ruchu 
pojazdów przez tę przeprawę. 
Konieczność wybudowania no-
wej konstrukcji dominowała 
także w dyskusji podczas wy-
jazdowej sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 

w Międzychodzie we wrześniu 
2015 r. Na tym samym posie-
dzeniu władze województwa 
poinformowały o przystąpie-
niu do budowy nowego mostu.

Miał być ukończony już 
wiele miesięcy temu, jednak 
problemy finansowe wyko-
nawcy sprawiły, że trzeba 
było wyłonić nowego, który 
dokończy prace. Ostatecz-
nie 3 czerwca most został 
otwarty dla użytkowników. 
Początkowo jeszcze z ruchem 
wahadłowym ze względu na 
końcowe prace drogowe na 
dojeździe do przeprawy. Po 
ich zakończeniu pozostanie 

rozbiórka starej konstrukcji, 
co prawdopodobnie nastąpi 
w przyszłym roku.

Rozpoczęta pod koniec 
2016 roku inwestycja (o war-
tości ponad 24 mln zł) obję-
ła budowę nowej przeprawy 
wraz z dojazdami o łącznej 
długości około 760 metrów. 
Sam most ma długość 140 
metrów. Nowy odcinek drogi 
składa się z dwóch pasów ru-
chu, ścieżki pieszo-rowerowej 
i pobocza. Powstało też czte-
rowlotowe rondo w miejscu 
skrzyżowania ul. Marszałka 
Piłsudskiego i ul. Wały Jana 
Kazimierza.                    ABO

Nowy most w Międzychodzie już służy kierowcom, rowerzystom i pieszym.
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Jubileusz drogowców

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Pozna-
niu świętuje 20-lecie po-
wstania.

Podczas uroczystości, któ-
ra z tej okazji odbyła się 17 
maja, przedstawiciele władz 
województwa wręczyli pra-
cownikom WZDW odznaki 
honorowe „Za zasługi dla wo-
jewództwa wielkopolskiego”  
i  odznaki „Zasłużony dla dro-
gownictwa”.

WZDW został powołany  
1 stycznia 1999 r. przez sej-
mik jako jednostka, przy po-
mocy której Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wykonu-
je obowiązki zarządcy dróg. 
Oznacza to, że niemal trzy-

stu pracowników odpowiada 
za całokształt spraw zwią-
zanych z budową, przebudo-
wą, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg wojewódzkich 
oraz zarządzaniem ruchem 
na tych drogach (z wyjątkiem 
położonych w granicach miast 
na prawach powiatu) w Wiel-
kopolsce. Ich długość w całym 
regionie wynosi 2730 km (dla 
porównania: długość auto-
strad w całym kraju to około 
1550 km). 

Warto nadmienić, że rok 
2019 to wyjątkowa data nie 
tylko w historii WZDW, ale 
i całej administracji drogo-
wej, która świętuje 200 lat 
istnienia.                          ABO

Wyróżnieni odznakami honorowymi „Za zasługi dla wojewódz-
twa wielkopolskiego” z wicemarszałkiem Wojciechem Jan-
kowiakiem, przewodniczącą sejmikowej Komisji Planowania 
Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Mirosławą Rut-
kowską-Krupką i dyrektorem WZDW Pawłem Katarzyńskim.
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Młodzi i środowisko
7 czerwca w UMWW w Po-
znaniu rozstrzygnięto 
konkurs „Nasz pomysł na 
ochronę środowiska”.

– To już IV edycja kon-
kursu organizowanego przez 
samorząd województwa. 
W tym roku tematem prze-
wodnim jest hasło: „Nasz 
wpływ na zmiany klimatycz-
ne” – wyjaśniał Jacek Bogu-
sławski z zarządu wojewódz-
twa. – Celem przedsięwzię-
cia jest edukacja i podnosze-
nie świadomości ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży, 
zarówno poprzez promowa-
nie pozytywnych zachowań 
w zakresie ochrony środowi-
ska i przyrody, jak i zwra-
canie uwagi na zagrożenia 
dla tych wspólnych dóbr, wy-

stępujące w otaczającym nas 
świecie.

Młodzież rywalizowała 
w dwóch kategoriach: ucznio-
wie klas 6, 7 i 8 szkół podsta-
wowych oraz szkół ponadpod-
stawowych. Należało napisać 
list do sąsiada lub stworzyć 
komiks edukacyjny, propa-
gujący prawidłowe postępo-
wanie na rzecz środowiska 
(np. właściwą segregację od-
padów czy sposób palenia 
w piecach). 

Laureaci (ich lista na stro-
nie www.umww.pl) otrzymali 
dyplomy i nagrody, m.in. lap-
topy, notebooki, zegarki spor-
towe. Ponadto szkoły, z któ-
rych pochodzą zwycięzcy ry-
walizacji, otrzymały nagrody 
pieniężne oraz drzewka. RAK

Upominki, dyplomy i drzewka wręczyli laureatom Jacek 
Bogusławski z zarządu województwa i dyrektor Departamentu 
Środowiska w UMWW Mariola Górniak.
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Nagrody za pasję
Maj i czerwiec minął pod znakiem nagród dla muzealników.

20 maja w Muzeum 
Młynarstwa i Rol-
nictwa w Osiecznej 

marszałek Marek Woźniak 
wręczył nagrody „Izabella” 
dla wydarzeń muzealnych 
roku. Wyróżnienie przyzna-
wane jest od 2003 roku. Sa-
morząd województwa współ-
pracuje przy organizacji tego 
przedsięwzięcia z Fundacją 
Muzeów Wielkopolskich.

– Opieka nad śladami na-
szego dziedzictwa kulturowe-
go to nie tylko wypełnianie 
zobowiązania wobec prze-
szłości. To konstruowanie 
mostu, łączącego to, co nas 
zbudowało, z tym, na czym 
warto budować swoją przy-
szłość – stwierdził podczas 
gali Marek Woźniak.

Nagrody Grand Prix i statu-
etki „Izabella” za pracę w 2018 
roku otrzymały: Muzeum Za-
mek w Gołuchowie, Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie, Muzeum Na-
rodowe w Poznaniu oraz Mu-
zeum Początków Państwa Pol-
skiego w Gnieźnie.

Pełna lista nagrodzonych 
i wyróżnionych placówek do-
stępna jest na stronie www.
umww.pl. 

Nieco wcześniej, 7 maja, 
podległe samorządowi woje-

wództwa Muzeum Ziemiań-
stwa w Dobrzycy Zespół Pa-
łacowo-Parkowy otrzymało 
nagrodę specjalną „Za opiekę 
nad zabytkami w wojewódz-
twie wielkopolskim”, przy-
znawaną przez wojewodę 
i Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków. Placówkę doceniono za 
wieloletnie działanie i zaan-

gażowanie włożone w opiekę 
nad zabytkowym zespołem 
pałacowo-parkowym w Do-
brzycy oraz popularyzację 
historii wielkopolskiego zie-
miaństwa.

Z kolei 7 czerwca na Os-
trowie Lednickim nagrodzo-
no laureata XI edycji „Na-
grody Lednickiego Orła Pia-
stowskiego”. To honorowe 

wyróżnienie, którego pomy-
słodawcą jest prof. Andrzej  
M. Wyrwa, przyznawane 
przez marszałka wojewódz-
twa za wybitne osiągnięcia 
w upowszechnianiu wiedzy 
o roli dynastii piastowskiej 
w historii Polski i Europy, 
otrzymało w 2019 roku Po-
znańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk.                     RAK

Laureaci nagrody „Izabella” stanęli do pamiątkowego zdjęcia przed wiatrakiem z Muzeum 
Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.
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Teatralne święto
Krystyna Janda i kra-
kowski Teatr Ludowy to 
triumfatorzy 59. Kaliskich 
Spotkań Teatralnych.

Tegoroczna odsłona tego 
najstarszego w Polsce festi-
walu teatralnego w Polsce 
odbywała się w dniach 11- 
-18 maja.

Organizatorem KST jest 
Teatr im. Wojciecha Bogu-
sławskiego w Kaliszu – in-
stytucja kultury samorządu 
województwa. Stąd na festi-
walowych wydarzeniach nie 
brakowało przedstawicieli re-
gionalnych władz. W otwar-
ciu spotkań uczestniczył wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski, a w zamknięciu bra-
ła udział członek zarządu 
województwa Marzena Wo-
dzińska. Z kolei 15 maja je-
den z konkursowych spekta-
kli obejrzeli radni z sejmiko-
wej Komisji Kultury (którzy 

w ramach majowego posie-
dzenia komisji odwiedzili też 
pałac w Antoninie).

Jury 59. KST, któremu 
przewodniczył dyrektor Te-
atru Nowego w Poznaniu 
Piotr Kruszczyński, przy-
znało indywidualne Grand 
Prix Krystynie Jandzie za 
rolę w spektaklu warszaw-
skiego Teatru Polonia „Za-
piski z wygnania”, a Grand 
Prix zespołowe – aktorom 
występującym w spektaklu 
„Hańba” z Teatru Ludowego 
w Krakowie. Tradycyjnie do 
zwycięzców trafiły nagrody 
finansowe i statuetki Wojcie-
cha. Wśród innych nagrodzo-
nych i wyróżnionych znaleźli 
się też przedstawiciele mło-
dego pokolenia aktorskiego 
– Aleksandra Pałka i Michał 
Felczak – docenieni za krea-
cje w przedstawieniach kali-
skiego teatru.                   ABO

Pomysły na kulturę
Trwają ogłoszone przez sa-
morząd województwa kon-
kursy na opracowanie kon-
cepcji dotyczących funkcjo-
nowania muzeum i nowego 
szlaku kulturowego.

Do 12 lipca można składać 
prace prezentujące pomysł na 
koncepcję programowo-orga-
nizacyjną instytucji kultu-
ry działającej w zespole pa-
łacowo-parkowym w Winnej 
Górze. Przypomnijmy, że to 
miejsce (formalnie będące od-
działem muzeum w Dobrzy-
cy), które niedawno prze-
jął samorząd województwa, 
związane jest z postacią gene-
rała Jana Henryka Dąbrow-
skiego. Pula nagród w tym 
konkursie to 60.000 złotych.

Z kolei 100.000 złotych 
czeka do podziału między 

laureatów innego konkur-
su. Chodzi w nim o opraco-
wanie koncepcji Wielkopol-
skiego Szlaku Pracy Orga-
nicznej, który w zamyśle ma 
być szlakiem kulturowym. 
Będzie on edukować, służyć 
ruchowi turystycznemu i po-
pularyzacji dziedzictwa kul-
turowego Wielkopolski. In-
tencją samorządu jest „uka-
zanie znaczenia zarówno 
działań, jak i refleksji Wiel-
kopolan, mających na celu 
wzmocnienie sił i organiza-
cji społeczeństwa polskiego 
w sytuacji braku własnego 
państwa”. Prace są przyjmo-
wane do 30 sierpnia.

Szczegółowe informacje do-
tyczące obu konkursów moż-
na znaleźć na stronie inter-
netowej www.umww.pl. ABO

Najlepsi strażacy ochotnicy z całej Wielkopolski odebrali 
22 maja nagrody i wyróżnienia w konkursie organizowanym 
przez redakcję „Głosu Wielkopolskiego”. Uroczystość, 
z udziałem m.in. wicemarszałka Krzysztofa Grabowskie-
go, odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. 
Nagrody przyznawano w trzech kategoriach: młodzieżowe 
drużyny pożarnicze, najlepsze jednostki OSP oraz najlep-
si strażacy ochotnicy (lista laureatów na stronie www.
gloswielkopolski.pl).                                                  RAK
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Wybrali najlepszych strażaków
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sejmik

Co ze wschodem?
3 czerwca w Koninie odbyła się nadzwyczajna sesja sejmiku 
poświęcona problemom tej części regionu.

Nadzwyczajne posie-
dzenie sejmiku odby-
ło się w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej 
w Koninie, a oprócz radnych 
i urzędników z UMWW w se-
sji wzięli też udział: parla-
mentarzyści, samorządow-
cy, naukowcy, przedstawi-
ciele środowisk rolniczych, 
organizacji pozarządowych 
i związków zawodowych.

Skąd tylu gości? Powodem 
była kwestia pilnej restruk-
turyzacji przemysłu i gospo-
darki w subregionie koniń-
skim i debata nad stanowi-
skiem wspierającym „spra-
wiedliwą transformację 
regionu wschodniej Wielko-
polski”.

Pomoc jak dla Śląska

„Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego, w trosce o do-
bro społeczno-gospodarcze 
i przyszłość regionu, wnosi 
o podjęcie wszelkich działań 
zmierzających do czynnego 
wspierania inicjatywy Spra-
wiedliwej Transformacji Re-
gionu Wielkopolski Wschod-
niej. W świetle braku decyzji 
o budowie odkrywki <<Ości-
słowo>>”, wyczerpujących się 
źródeł kopalnianych, a tym 
samym możliwej zapaści spo-
łeczno-gospodarczej i kryzy-
su zatrudnienia w branży 
energetycznej, niezbędnym 
stała się zmiana polityki 
regionalnej dla Wielkopol-
ski wschodniej” – czytamy 
w przyjętym dokumencie.

Co jeszcze znalazło się 
w apelu skierowanym do 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego? 

Radni zauważyli, że „dzię-
ki staraniom Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
i wsparciu Rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej region Wiel-

kopolski wschodniej został 
włączony w inicjatywę Komi-
sji Europejskiej pn. <<Plat-
forma Regionów Węglowych 
w Procesie Transformacji>> 
(…)”. Jednocześnie zazna-
czyli, iż „działania związa-
ne z transformacją regionu 
wymagają silnej współpracy 
wszystkich interesariuszy na 
szczeblu lokalnym, regional-
nym i krajowym (…)”. 

W stanowisku podkreślo-
no ponadto, iż „sprawiedliwa 
transformacja w najbliższej 
perspektywie czasu wiąże się 
głównie z realizacją działań 
i projektów opartych o ni-
skoemisyjność, podnoszenie 
jakości powietrza, dbałość 
o środowisko naturalne, re-
naturalizację obszarów poko-
palnianych, ich rekultywację 
oraz rewitalizację obszarów 
rolniczych i odbudowę zaso-
bów wodnych”. 

Radni piszą: „Sejmik Wo-
jewództwa Wielkopolskie-
go dostrzega potrzebę więk-
szego zaangażowania się in-
stytucji szczebla krajowego 
w inicjatywę sprawiedliwej 
transformacji i apeluje do 
Rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej o jak najszybsze pod-
jęcie prac nad programem 
kompensacyjnym dla górni-
ków i energetyków z Wielko-
polski wschodniej na podob-
nych warunkach, jakie przy-
jęto dla Śląska”.

Stawiamy na OZE

Wiele z powyższych argu-
mentów poruszono podczas 
kilkugodzinnej debaty, po-
przedzającej głosowanie nad 
projektem stanowiska.

Prezydent Konina Piotr 
Korytkowski, który przed-
stawił krótką historię roz-
woju miasta, zauważył, że 
wschodnia Wielkopolska 

w latach PRL wiele zyskała 
dzięki obecności m.in. kopal-
ni i elektrowni (inwestowały 
w szkoły, kulturę, sport), ale 
teraz ponosi wysokie koszty 
społeczno-gospodarcze, zwią-
zane z wygaszaniem tych za-
kładów. Subregion boryka się 
też z widocznymi zmianami 
w przyrodzie i środowisku 
naturalnym.

– Nie pierwszy raz dysku-
tujemy o Koninie i wschod-
niej Wielkopolsce. Od 2 lat 
pracujemy nad najlepszym 
scenariuszem dla tej części 
regionu. Powołaliśmy pełno-
mocnika ds. restrukturyzacji, 
przystąpiliśmy do „platformy 
węglowej”, zgłosiliśmy 21 fi-
szek projektowych, opisując 
przedsięwzięcia, które mogą 
liczyć na wsparcie unijne – 
wymieniał z kolei marszałek 
Marek Woźniak. – Stawiamy 
na rozwój OZE: farmy wia-
traków, fotowoltaikę, wodór, 
bo chcemy zmienić lokalną 
gospodarkę.

21 fiszek do Brukseli

Wspomniane 21 fiszek omó-
wił szczegółowo Maciej Sy-
tek, prezes konińskiej Agen-
cji Rozwoju Regionalnego 
i jednocześnie pełnomocnik 
zarządu województwa do 
spraw restrukturyzacji Wiel-
kopolski wschodniej. Wśród 
zgłoszonych do Komisji Euro-
pejskiej projektów (10 z nich 
już zaakceptowano pozytyw-
nie, pozostałe będą weryfiko-
wane w dniach 15-16 czerw-
ca) są m.in.: budowa mar-
ki Wielkopolski wschodniej; 
szkolenia dla pracowników; 
ekologiczny transport pub-
liczny; ośrodek technologii 
energetycznej w Kleczewie; 
budowa farm fotowoltaicz-
nych, farm wiatrowych i ma-
gazynu energii; zagospodaro-

wanie terenów pogórniczych 
na cele rekreacyjno-sporto-
we.

Głos w dyskusji zabrali 
m.in. parlamentarzyści, lo-
kalni samorządowcy, działa-
cze związków zawodowych.

– Wszystkie ręce na po-
kład, nikt za nas tego nie 
zrobi! – apelowała posłanka 
Paulina Hennig-Kloska. Eu-
roposeł Andrzej Grzyb skon-
statował, że transformacja 
energetyczna w Polsce jest 
nieuchronna, senator Piotr 
Florek mówił o konieczności 
stworzenia „klimatu przyja-
znego dla inwestorów”, a po-
seł Tomasz Nowak doma-
gał się powstania odkrywki 
„Ościsłowo”, która da subre-
gionowi czas na sprawiedli-
wą transformację. Z kolei po-
seł Ryszard Bartosik skryty-
kował prywatyzację kopalni 
w 2012 r.

Alicja Messerszmidt, związ-
kowiec z PAK KWB Konin, 
podkreśliła, że górnictwo wę-
gla brunatnego nigdy nie było 
dotowane przez rząd, ina-
czej niż górnictwo węgla ka-
miennego na Śląsku. Wyli-
czenie dotyczące braku wody 
(3 stawy zniknęły w gospo-
darstwie, 40 we wsi, a 1000 
w gminie Kazimierz Bisku-
pi) przedstawił Jan Krzysz-
tof Tomczak, reprezentujący 
rolników. 

Głosowanie (wszyscy „za”) 
poprzedziły krótkie wystą-
pienia radnych wojewódz-
twa: Romualda Ajchlera 
oraz Tadeusza Tomaszew-
skiego (obaj SLD-LR), Zofii 
Itman (PiS), Czesława Cie-
ślaka (PSL), Krzysztofa Pop-
kowskiego (PiS), Przemysła-
wa Ajchlera (KO), Krzysz-
tofa Sobczaka (PiS), Miro-
sławy Rutkowskiej-Krupki 
(KO), Małgorzaty Waszak 
(KO).                              RAK

3 czerwca w Koninie sejmik zaapelował o „sprawiedliwą transformację regionu wschodniej Wielkopolski”.
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Młodzi radni  
już na stałe
27 maja radni przyjęli sta-
nowisko w sprawie powo-
łania Młodzieżowego Sej-
miku Województwa Wiel-
kopolskiego.

Dotychczasowe sesje sejmi-
ku młodzieży miały charakter 
okazjonalny, odbywały się raz 
w roku. Nowy pomysł samo-
rządu województwa to m.in.: 
cykliczne sesje (raz na kwar-
tał), inny sposób wyłaniania 
młodych radnych, powoływa-
nie ich na dwuletnią kaden-
cję. W UMWW trwają obecnie 
prace nad regulaminem.

„Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego wyraża swo-
je poparcie dla idei powsta-
nia Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go. Powołanie tego gremium 
ma przede wszystkim na 
celu promowanie idei samo-
rządności wśród młodzieży, 
rozbudzenie postaw obywa-
telskich oraz rozwój współ-
pracy z organami samorzą-
du lokalnego. Młodzieżowy 
Sejmik będzie odpowiednim 
miejscem aktywizacji mło-

dzieży i włączenia jej w sze-
roko pojęte życie publiczne 
naszego regionu” – czytamy 
w przyjętym przez radnych 
stanowisku.

Na wniosek radnej Zo-
fii Szalczyk (PSL), poparty 
przez Tadeusza Tomaszew-
skiego (SLD-LR) oraz Zbi-
gniewa Czerwińskiego (PiS), 
radni powierzyli wykonanie 
uchwały przewodniczącemu 
sejmiku.

Przypomnijmy, że sej-
mik młodzieży obradował 
w Wielkopolsce trzykrotnie. 
W 2017 roku dyskutowano 
o marzeniach młodych na te-
mat Wielkopolski po 2020 r. 
Drugi Sejmik Młodzieży Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
który odbył się w 2018 r., 
dotyczył patriotyzmu wśród 
młodych w XXI wieku. Z ko-
lei w 2019 r. tematem prze-
wodnim spotkania było hasło: 
„15-lecie członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej okiem 
wielkopolskiej młodzieży” 
(relację z tego wydarzenia za-
mieszczamy obok).          RAK

Przewodniczący apelują: 
wzmacniać samorządy!

Obradujący pod koniec 
maja w Płocku Kon-
went Przewodniczących 
Sejmików Województw 
RP przyjął stanowisko 
w sprawie roli samorządu 
terytorialnego w Polsce.

Samorządowcy, nawią-
zując do rocznicy wyborów  
z 4 czerwca 1989 r., stwier-
dzili, że zapoczątkowały one 
przemiany ustrojowe, któ-
re upodmiotowiły obywateli 
i ich wspólnoty. Podkreślili 
pozytywną rolę, jaką w ostat-
nich dziesięcioleciach odegra-
ły w Polsce samorządy, tak-
że w kontekście efektywne-
go wykorzystania funduszy 
strukturalnych z Unii Euro-
pejskiej. 

„Konwent Przewodniczą-
cych Sejmików uważa, że 
poprzez wzmacnianie samo-
rządów skutecznie będą re-

alizowane działania służące 
zaspokajaniu potrzeb miesz-
kańców. Stoimy na stanowi-
sku poszerzania zadań sa-
morządów, wyposażania ich 
w realne kompetencje oraz 
adekwatne dochody celem re-
alizowania ich misji w spo-
łecznościach lokalnych” – 
napisali samorządowcy (peł-
na treść przyjętego stanowi-
ska jest dostępna m.in. na 
stronie internetowej www.
umww.pl.

Przewodniczący oraz dy-
rektorzy biur/kancelarii sej-
mików spotkali się w Płocku 
w dniach 29-31 maja. Było 
to pierwsze posiedzenie kon-
wentu w obecnej kadencji. 
Wielkopolskę reprezentowali 
przewodniczący sejmiku Wie-
sław Szczepański i dyrektor 
Kancelarii Sejmiku Ryszard 
Taciak.                          ABO

Przewodniczący sejmików i dyrektorzy ich biur/kancelarii 
obradowali w Płocku.
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Sejmik młodzieży zebrał 
się w siedzibie samorzą-
du województwa w Po-

znaniu po raz trzeci (poprzed-
nio obradował w 2017 i 2018 
roku). Obradom nastoletnich 
radnych  towarzyszyło tym 
razem hasło: „15-lecie człon-
kostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej okiem wielkopolskiej 
młodzieży”. Okazja do takiej 
debaty była oczywista: w całej 
Polsce świętowaliśmy w maju 
jubileusz 15-lecia obecności 
kraju w unijnych strukturach.

10 maja do UMWW przy-
jechali młodzi przedstawicie-
le z niemal wszystkich wiel-
kopolskich powiatów (łącznie 
76 uczniów). Dwuosobowe ze-
społy zostały (podobnie jak 
poprzednio) wyłonione przez 
komisje rekrutacyjne, po-
wołane przez prezydentów 
miast oraz starostów. Wcześ-
niej młodzież przygotowała 
pracę na temat: „Korzyści 
płynące z członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej, na 
przykładzie twojego powia-
tu”, którą następnie prezen-
towała jury.

Zanim uczniowie „przejęli” 
władzę w sejmiku, obrady po-
prowadził jego przewodniczą-

cy Wiesław Szczepański, któ-
ry przedstawił najpierw ideę 
tego typu spotkań (młodzież 
poznaje m.in. zasady funkcjo-
nowania samorządu, reguły 
demokratycznej debaty, pra-
cuje w komisjach). Następnie 
przypomniał pomysłodawczy-
nię przedsięwzięcia (poprzed-
nia szefowa sejmiku, a obec-
nie radna Zofia Szalczyk) i za-
prezentował merytorycznych 
opiekunów komisji (Marta 
Dzikowska, Łucja Zielińska, 
Jacek Bogusławski, Tadeusz 
Tomaszewski, Joanna Król-
-Trąbka, Zofia Szalczyk, Zbi-
gniew Czerwiński, Tatiana 
Sokołowska).

Sesję sejmiku młodzie-
ży przeprowadzono na wzór 
prac, jakie mają miejsce pod-
czas obrad dorosłych. Podczas 
posiedzeń komisji radni zgła-
szali swoje propozycje, dys-
kutowali, wybrali spośród 
swojego grona sekretarzy 
i przewodniczących komisji. 
Opracowali też konkretne po-
stulaty do stanowiska. Z ko-
lei w trakcie sesji brali udział 
w głosowaniach, podczas któ-
rych wyłonili m.in. prezydium 
sejmiku (spośród kandydatów 
zgłoszonych rzez komisje).

Przewodniczącym zo-
stał Jakub Szczygieł z Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Ostrzeszowie, a funkcję wi-
ceprzewodniczących pełnili: 
Julita Maciejewska (III LO 
w Kaliszu), Bartosz Litwin 
(I LO w Krotoszynie) i Łu-
kasz Szukalski (I LO w Os-
trowie Wlkp.).

Uczestnicy obrad zapozna-
li się z zasadami działalno-
ści poszczególnych organów 
samorządu województwa. 
Wiesław Szczepański przed-
stawił najważniejsze zada-
nia sejmiku i podejmowane 
uchwały, zasady jego funk-
cjonowania, podział na kluby 
radnych i sejmikowe komisje. 
Dodał też: – Ta wiedza może 
wam się przydać za kilka lat, 
gdy sami zostaniecie radny-
mi w samorządach.

Z kolei zadania Zarządu 
Województwa Wielkopol-
skiego przedstawił wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak, 
który omówił m.in. budżet 
województwa (wpływy z po-
datków, największe wydatki, 
duże inwestycje).

– Pociągi zamawiane 
przez samorząd wojewódz-
twa pokonują rocznie ponad 

11 mln km; na kolej wyda-
jemy co roku ponad 200 mln 
zł; majątek województwa 
związany z tą branżą (np. 
nowoczesne pociągi) wart 
jest ponad 1 mld zł – wy-
liczał Wojciech Jankowiak, 
omawiając też w skrócie po-
zostałe aktywności samorzą-
du regionu.

Europosłanka Krystyna 
Łybacka zwróciła z kolei 
uwagę na kwestie edukacji, 
pytając, czy szkoła powinna 
przygotowywać młodych do 
potrzeb rynku pracy, czy ra-
czej do życia, w tym do rynku 
pracy? Zwróciła też uwagę na 
to, by po 15 latach obecności 
Polski w UE nie spocząć na 
laurach, bo to, jak wygląda 
Wspólnota Europejska, za-
leży w dużej mierze od nas 
samych.

A jaki jest efekt prac mło-
dych radnych? Podczas debat 
w czterech komisjach wypra-
cowali oni szereg postulatów, 
które jednogłośnie przyjęli  
w specjalnym stanowisku 
(piszemy o nim na 1 stronie).

Na zakończenie obrad do-
rośli radni wręczyli młod-
szym kolegom okolicznościo-
we dyplomy i upominki. RAK

„Przejęli” władzę od dorosłych
10 maja w Poznaniu obradował Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. 

Prezydium młodzieżowego sejmiku tworzyli: przewodniczący Jakub Szczygieł oraz wiceprze-
wodniczący: Julita Maciejewska, Bartosz Litwin i Łukasz Szukalski.

Na zakończenie obrad dorośli radni wręczyli młodszym kolegom okolicznościowe dyplomy 
i upominki. Więcej zdjęć na www.umww.pl/smww.

Nastoletni radni obradowali pod hasłem „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”.
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Najpierw młodzieżowi radni zapisali się do jednej z czterech 
komisji…

…następnie pod okiem starszych kolegów toczyli ożywione 
dyskusje…

…których efektem były konkretne postulaty…

…zebrane w przyjętej przez zmęczonych rajców uchwale.
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co za historia

Krawiec księdza patrona
Władysław Berkan – zapomniany na zakopiańskim cmentarzu, powraca do Poznania  
i do naszej pamięci.

Jeszcze niedawno na 
cmentarzu parafii pw. 
Najświętszej Rodzi-

ny na Krupówkach w Zako-
panem stała samotna, bez-
imienna mogiła z krzyżem. 
Dopiero w kancelarii nekro-
polii można się było dowie-
dzieć, że spoczywa w niej 
Władysław Berkan – jedna 
z najbardziej interesujących 
postaci w dziejach Wielkopol-
ski i Polonii berlińskiej prze-
łomu XIX i XX wieku.

Firma w Berlinie

Życiorys Władysława Ber-
kana był dość typowy, jak 
na losy zawodowe rzemieśl-
ników, którzy własną pracą 
i talentami organizacyjnymi 
osiągnęli znaczącą pozycję 
zawodową i środowiskową. 
Urodził się 16 lutego 1859 
roku we wsi Sampławie koło 
Lubawy (na Pomorzu), jako 
syn szewca Józefa i gospodar-
skiej córki, Katarzyny z Ru-
cińskich. Od dzieciństwa był 
obeznany z ciężką sumienną 
pracą dla utrzymania licznej 
rodziny – i z rolą pracy spo-
łecznikowskiej. Była to typo-
wa polska rodzina z kręgów 
wiejskich i rzemieślniczych, 
której przedstawiciele znali 
swoje cele w życiu, doceniali 
rolę samokształcenia i mieli 
utrwaloną świadomość naro-
dową. W wieku 14 lat Włady-
sław został oddany na naukę 
zawodu krawca, a po uzyska-
niu uprawnień czeladniczych 
pracował w Lubawie i w Gro-
dzisku, natomiast w marcu 
1880 roku rozpoczął pracę 
w Berlinie.

Berliński okres życia  
W. Berkana był czasem 
utrwalania pozycji zawodo-
wej i rozszerzania działalno-
ści społecznej. Aktywnie dzia-
łał w Towarzystwie Polsko-
-Katolickim, Towarzystwie 
Polskich Przemysłowców (pod 
tym terminem wtedy rozu-
miano rzemieślników), a pod-
czas rocznej pracy w Neustre-
litz opiekował się polskimi ro-
botnikami sezonowymi. 

Po ślubie z Anną Umińską-
-Kornaszewską osiadł już na 
stałe w Berlinie i otworzył 
własny warsztat krawiecki. 
Po 25 latach w firmie W. Ber-
kana pracowało już 45 osób; 
był to jeden z największych 
i najbardziej renomowa-
nych zakładów krawieckich 
w mieście. Sam właściciel 
stał się jedną z głównych po-
staci berlińskiej Polonii, był 
przewodniczącym Komitetu 
Towarzystw Polskich oraz 
Komitetu Wyborczego – póź-
niejszego Polskiego Komitetu 
Politycznego. 

Obstalunek  
dla Wawrzyniaka

Z tego okresu datuje się po-
czątek znajomości, a nawet 
przyjaźni między Władysła-
wem Berkanem i ks. Piotrem 
Wawrzyniakiem, niepisa-
nym twórcą polskiego impe-

rium finansowego w zaborze 
pruskim. W latach 1894- 
-1898 ksiądz patron (czyli 
zwierzchnik) Związku Spó-
łek Zarobkowych i Gospo-
darczych był posłem do par-
lamentu pruskiego z powia-
tów śremskiego, średzkiego 
i wrzesińskiego. W sejmie 
był raczej bierny, natomiast 
maksymalnie wykorzystał 
kontakty ze środowiskiem 
Polonii berlińskiej. 

Relacje między Berkanem 
i Wawrzyniakiem był wielo-
płaszczyznowe. Mimo różnicy 
wieku panowie szybko zna-
leźli wspólny język w spra-
wach organizacyjnych, a na-
wet prywatnych. Praktyczny 
z natury duchowny od razu 
zaangażował krawca do re-
alizacji obstalunków doty-
czących jego osoby i z cza-
sem Wawrzyniak zamawiał 
odzież, a zwłaszcza sutanny 

u Berkana – ich wykonanie 
nie było łatwym zadaniem 
z uwagi na potężną posturę 
księdza prałata. Na ulicach 
Berlina obaj panowie stano-
wili charakterystyczną parę 
opartą na kontraście: zwa-
listemu, majestatycznemu 
księdzu towarzyszył drobny 

i niewysoki, a ruchliwy Ber-
kan. Jedynie kapelusze no-
sili niemal identyczne. Poza 
tym Wawrzyniak nie przepa-
dał za wyrażaniem się w piś-
mie, uważał, że jest „od dzia-
łania, nie od pisania” – w od-
różnieniu od przyjaciela, któ-
ry pióra nie unikał i słowem 
pisanym posługiwał się rze-
czywiście sprawnie. 

Życie Władysława Berka-
na, wielce pracowite i uroz-
maicone, obfitowało w aneg-
doty, świadczące o sumien-
ności i pracowitości, ale tak-
że o umiejętności pilnowania 
swoich spraw. Do tradycji 
przeszły boje, które Berkan 
przez 23 lata toczył ze Sta-
nisławem Przybyszewskim 
o zapłatę za uszyty garni-
tur; w 2013 roku historia ta 
stała się treścią słuchowiska 
zaprezentowanego na ante-
nie Radia Merkury.

Łazarz i Zakopane

Pobyt w Berlinie Berkan 
traktował jako tymczasowy. 
Od 1910 roku myślał o po-
wrocie w rodzinne strony, 
a 7 lat później osiadł na sta-
łe w Poznaniu, na Łazarzu. 
Pracował w poznańskim ma-
gistracie i działał społecznie, 
dużo też pisał. Od 1919 roku 
był radcą miejskim i ławni-
kiem, a także członkiem de-
putacji szkolnej magistratu. 
W Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej pracował na etacie 
radcy, będąc współudziałow-
cem i członkiem rad nadzor-
czych przedsiębiorstw han-
dlowo-przemysłowych bran-
ży tekstylnej. Należał do gro-
na założycieli Towarzystwa 
Miłośników Miasta Pozna-
nia. 

Był powszechnie szanowa-
ny, w lutym 1939 roku odby-
ła się uroczystość związana 
z 80-leciem zasłużonego rze-
mieślnika i działacza, z udzia-
łem m.in. Wojciecha Trąm-
pczyńskiego, Feliksa Nowo-
wiejskiego, ks. prałata Pawła 
Steinmetza. Kilka miesięcy 
później, po zajęciu Poznania, 
gestapo poszukiwało Berka-

na, który pod zmienionym na-
zwiskiem wyjechał z Wielko-
polski i zamieszkał w Zakopa-
nem. Zmarł tam 30 stycznia 
1941 roku.

Socjologiczny życiorys

Na początku lat 20. ubie-
głego wieku Instytut Socjo-
logiczny przy Uniwersyte-
cie Poznańskim ogłosił kon-
kurs na życiorys robotnika. 
Szczególną sławę zyskały 
wtedy wspomnienia Jakuba 
Wojciechowskiego. Wielkie 
też zainteresowanie wzbu-
dził „Życiorys własny” Wła-
dysława Berkana, powstały 
w 1922 roku. Dwa lata póź-
niej wspomnienia te ukaza-
ły się ze wstępem opracowa-
nym przez twórcę polskiej 
socjologii, prof. Floriana 
Znanieckiego – jako pierw-
szy tom Materiałów Insty-
tutu. Książką tą W. Berkan 
podkreślił swoją obecność 
w świecie polskich działaczy 
i rzemieślników. Piękny ję-
zyk, ciekawa narracja i wiel-
ka ilość informacji o realiach 
życia polskich rzemieślni-
ków, ich pracy organizacyj-
nej, narodowej i społecznej 
zawarta w tych wspomnie-
niach sprawiły, że książka 
Berkana jest dziś jednym 
z najważniejszych źródeł tej 
problematyki. W 1932 roku 
ukazały się wspomnienia  

W. Berkana o ks. Wawrzy-
niaku – również uderzające 
szczerością i realizmem. Dziś 
nie sposób poznawać osoby 
księdza patrona bez znajo-

mości treści książki zasłużo-
nego krawca-działacza.   

Władysław Berkan wywie-
rał wpływ na polskie orga-
nizacje odgrywające wielką 
rolę w rozwoju sytuacji po-
litycznej, społecznej i gospo-
darczej w zaborze pruskim. 
Przyjęte przez niego zasady, 
metody działania i wielka ak-
tywność pozwalają umieścić 
go wśród najważniejszych  
polskich działaczy tego okre-
su. Związek z ks. Piotrem 
Wawrzyniakiem i charakter 
ich wzajemnych powiązań 
ściśle łączą Berkana z głów-
nymi postaciami tego czasu 
w regionie. Przede wszyst-
kim był autorem wspomnień 
będących znakomitym źród-
łem dziejów polskiej aktyw-
ności zawodowej i społecznej 
w Berlinie i na ziemiach za-
boru pruskiego. Historyko-
wi i socjologowi „Życiorys 
własny” W. Berkana pozwa-
la głęboko wejść w sposób ro-
zumowania, w mentalność 
polskiego rzemieślnika i ak-
tywisty narodowego owego 
czasu. Autobiografia Berka-
na jest jednym z podstawo-
wych źródeł poznania Wiel-
kopolski okresu zaborów, 
a także osoby i działalności 
ks. Wawrzyniaka. Dodajmy, 
że W. Berkan wiele pisał dla 
prasy polskiej, a duża część 
wspomnień, obejmująca lata 
1929-1937, wciąż pozostaje 
w rękopisie i maszynopisie.

Odnaleziony grób

Po wojnie postać Władysława 
Berkana została niemal zu-
pełnie zapomniana, pamięta-
li o niej tylko historycy i pub-
licyści zajmujący się dziejami 
Wielkopolski przełomu wie-
ków. Cenione też były pa-
miętniki zasłużonego kraw-
ca i działacza narodowego. 

Przypadkowo przed kilko-
ma tygodniami przedstawi-
ciel rodziny Wiśniewskich, 
spokrewnionej z Berkanem, 
odkrył zapomniany, bez-
imienny grób na zakopiań-
skim cmentarzu. W obliczu 
nieuchronnie zbliżającego 
się terminu likwidacji gro-
bu, w dużej mierze dzięki 
staraniom zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Miasta 
Poznania, udało się ekshu-
mować szczątki W. Berka-
na. Trwają teraz działania, 
by przewieźć je do Poznania 
i umieścić w grobie jednego 
z dzieci, spoczywającego na 
cmentarzu górczyńskim. Za-
służony rzemieślnik, dzia-
łacz, pamiętnikarz znajdzie 
właściwe miejsce spoczynku 
w stolicy Wielkopolski.

Marek Rezler

Uroczystość z okazji 80. urodzin Władysława Berkana. Jubilat siedzi pod liczbą „80”, a wśród gości są m.in. Wojciech 
Trąmpczyński (pierwszy z lewej) i Feliks Nowowiejski (przy stoliku z obrusem w kratę, leżą przed nim okulary).
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Na ulicach Berlina obaj panowie 
stanowili charakterystyczną 

parę opartą na kontraście: 
zwalistemu, majestatycznemu księdzu 
Wawrzyniakowi towarzyszył drobny 
i niewysoki, a ruchliwy Berkan. Jedynie 
kapelusze nosili niemal identyczne.

Do tradycji przeszły boje, które 
Berkan przez 23 lata toczył ze 

Stanisławem Przybyszewskim o zapłatę 
za uszyty garnitur.
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Będą kształcić rzemieślników
Cech Rzemiosł Różnych 
w Krotoszynie będzie reali-
zować projekt szkoleniowo-
-edukacyjny, z którego sko-
rzysta ponad 350 uczniów 
z subregionu kaliskiego. 

Jego zadaniem będzie przy-
gotowanie młodych ludzi do 
potrzeb tamtejszego ryn-
ku pracy, który staje się co-
raz bardziej wymagający. Pra-
codawcy potrzebują przede 
wszystkim wykwalifikowanych 
pracowników z konkretnym fa-
chem w ręku. Obecnie mamy 
ogromny niedobór takich ludzi 
i dlatego nie do przecenienia 
jest dziś jakość kształcenia. 
Z tego powodu szkoły uczące 
zawodu muszą oferować ucz-
niom teorię połączoną z prak-
tyką (tzw. kształcenie dualne). 

Projekt przygotowany przez 
Cech Rzemiosł Różnych w Kro-
toszynie wychodzi temu na-

przeciw. Skorzystają z niego 
uczniowie i nauczyciele z czte-
rech szkół: Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Zdunach, 
Branżowej Szkoły Zawodowej 
I stopnia w Kobylinie, Odola-
nowie oraz Koźminie Wielko-
polskim. 

Młodzi ludzie będą zdo-
bywali praktykę u lokalnych 
rzemieślników, którzy mają 
ogromne doświadczenie. Są to 
często firmy rodzinne, niewiel-
kie, które nie posiadają odpo-
wiednich uprawnień do kształ-
cenia uczniów. Cech rzemiosł 
w Krotoszynie dzięki wsparciu 
unijnemu pomoże im zdobyć 
odpowiednie certyfikaty, któ-
re będą uprawniały do kształ-
cenia. Na tego typu działania 
cech otrzymał ponad 1,5 mln 
zł z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 
2014+.                       MARK

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowę ze 
starszym cechu w Krotoszynie Józefem Januszkiewiczem.
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Skorzystają nie tylko turyści
Symbol miasta i regionu – Stary Rynek w Poznaniu – zmieni się dzięki rewitalizacji!

Ma być więcej zieleni, 
lamp, małej architek-
tury i miejsca dla kul-

tury. Pojawi się nowa kostka 
kamienna, choć obecny bruk 
nie zniknie – zostanie w nie-
których miejscach. Tak ma 
wyglądać Stary Rynek i jego 
okolice po zakończeniu rewi-
talizacji. Inwestycja otrzyma-
ła 30 mln zł dofinansowania 
z WRPO 2014+. Umowę w tej 
sprawie podpisali marszałek 
Marek Woźniak i prezydent Po-
znania Jacek Jaśkowiak. Prze-
budowa rozpocznie się jesie-
nią 2021 roku.

Nie tylko bruk…

Kostka na rynku od dawna jest 
w kiepskim stanie. Na nierów-
ną nawierzchnię narzekają nie 
tylko osoby z niepełnospraw-
nością, ale też wielu poznania-
ków i turystów. Sytuacja zmie-
ni się na wiosnę 2023 roku. 
Wtedy to, przed rozpoczęciem 
sezonu ogródkowego, cała na-
wierzchnia Starego Rynku zo-
stanie zmieniona. Nowy bruk 
na pewno będzie kamienny 
ze szlachetnych materiałów 
wysokiej jakości i o podob-
nych parametrach, jak obec-
na kostka. W nową nawierzch-
nię wkomponowany zostanie 
materiał historyczny, choćby 
ten, który został tutaj przywie-
ziony po wojnie z różnych ulic 
Poznania. 

Ale rewitalizacja nie będzie 
dotyczyła tylko wymiany bru-
ku. To przede wszystkim sze-
reg działań, które mają służyć 
aktywizacji społecznej i kultu-
ralnej tego miejsca. Inaczej 
niż obecnie będzie też po re-
moncie wyglądać ulica Jana 
Baptysty Quadro. Ma tam po-
wstać pasaż kultury i odbywać 
się będą wydarzenia kultural-
ne. Znajdzie się w nim miejsce 
na mobilne elementy, takie jak 
scena, meble miejskie (w tym 
siedziska) i czasowe zadasze-

nie. Staną stalowe konstruk-
cje: słupy i rygle, w których 
umieszczone zostaną elemen-
ty oświetlenia. 

Stworzone w ten sposób 
ramy pozwolą na czasowe za-
daszenie ulicy, będzie też moż-
na umieszczać na nich arty-
styczne instalacje. Przewidzia-
no także miejsce na ewentu-
alne zamontowanie bramek, 
przydatnych podczas organi-
zowania imprez zamkniętych. 
Remontu doczeka się również 
Galeria Arsenał, a w zachod-

niej, parterowej części Nowego 
Arsenału, powstanie dodatko-
wa, druga kondygnacja. 

Rozpoczęcie prac ma nastą-
pić po zakończeniu rewitaliza-
cji placu Kolegiackiego – czyli 
jesienią 2021 roku, kiedy już 
zamknięte zostaną ogródki 
gastronomiczne. To miejsce 
na czas przebudowy Starego 
Rynku ma przejąć część jego 
funkcji społecznych i kultural-
nych. Także po zakończeniu 
prac na rynku plac przed Urzę-
dem Miasta oraz plac Wolno-

ści mają przejąć część imprez. 
Z kolei Stary Rynek ma pełnić 
głównie funkcję reprezentacyj-
ną, ale z zachowaniem funkcji 
turystycznej. 

…i nie tylko Poznań

Wniosek miasta Poznania uzy-
skał najwyższą notę w konkur-
sie z WRPO 2014+. Ale gro-
no beneficjentów tego presti-
żowego naboru nie ogranicza 
się tylko do stolicy Wielkopol-
ski. Unijne wsparcie otrzyma-
ły małe i duże miejscowości 
z naszego regionu, o czym in-
formujemy na łamach „Moni-
tora”. 

Dotychczas w ramach pod-
działania 9.2.1 „Rewitaliza-
cja miast i ich dzielnic, tere-
nów wiejskich, poprzemysło-
wych i powojskowych” Zarząd 
Województwa Wielkopolskie-
go wybrał projekty na łączną 
kwotę dofinansowania prawie 
230 mln zł. 

Przykładem jest gmina Dą-
bie, która za 2,2 mln zł z UE 
wyremontuje swoje obiek-
ty poprzemysłowe na potrze-
by funkcjonowania podmiotu 
ekonomii społecznej oraz no-
wych funkcji gospodarczych, 
edukacyjnych i kulturalnych. 
Podobnie jak w przypadku 
Poznania, umowę na miej-
scu u beneficjenta podpisy-
wał marszałek Marek Woźniak. 

MARK

Tak, według autorów projektu rewitalizacji, ma wyglądać Stary Rynek w Poznaniu wiosną 2023 r.
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3,6 mln zł wyniesie do-
finansowanie czte-

rech projektów, które mają 
na celu promocję gospodar-
czą regionu. W tym gronie 
są powiat pilski, Poznań, 
gminy Gostyń i Koło. Dzięki 
tym pieniądzom samorządy, 
np. wspólnie z miejscowymi 
firmami, będą mogły wziąć 
udział w targach zagranicz-
nych. 

5 organizacji społecz-
nych przez najbliższe 

trzy lata będzie prowadziło 
w pięciu subregionach na 
terenie Wielkopolski ośrod-
ki wsparcia ekonomii spo-
łecznej (OWES). Placówki 
zajmą się udzielaniem do-
tacji dla podmiotów eko-
nomii społecznej, ale także 
świadczeń animacyjnych, 
inkubacyjnych czy bizne-
sowych.

9 projektów dotyczących 
inwestycji w transport 

miejski będzie realizowa-
nych na terenie czterech 
ośrodków strategicznej in-
terwencji (pilskiego, lesz-
czyńskiego, gnieźnieńskiego 
i konińskiego). Uzyskały one 
27,5 mln zł dofinansowania 
z WRPO 2014+. 

12,7 mln zł dotacji 
unijnej otrzyma 

11 projektów związanych 
z gospodarką odpadami ko-
munalnymi. 8 z nich będzie 
dotyczyło budowy punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, a pozostałe 
trzy – rekultywacji składo-
wisk odpadów.             MARK

WRPO 2014+  
w liczbach

Program na półmetku!
Wielkopolska dobrze sobie 
radzi w sprawnym wydawa-
niu pieniędzy unijnych.

Na półmetku wdrażania 
WRPO 2014+ osiągnęliśmy 
wszystkie wskaźniki (finan-
sowe i rzeczowe), których 
spełnienia wymagała od nas 
Bruksela. Takie wnioski nasu-
wają się z ostatniego posie-
dzenia Komitetu Monitorują-
cego WRPO 2014+, podczas 
którego przyjęto sprawozdanie 
z realizacji programu w 2018 
roku. 

Jednym z elementów tego 
dokumentu był przegląd śród-
okresowy, sprawdzający, czy 
do końca ubiegłego roku 
(w poszczególnych osiach 
priorytetowych programu) 
wydaliśmy pieniądze i osiąg-
nęliśmy efekty, które założy-

liśmy sobie na początku per-
spektywy. 

To ważny przegląd, ponieważ 
każdy unijny program regio-
nalny ma wydzielone 6 proc. 
funduszy z przyznanej alokacji, 
które można wydawać dopie-
ro po zrealizowaniu wcześniej 
wspomnianych wskaźników. 
Teraz dokumenty przygotowa-
ne przez urzędników spraw-
dzać będzie Komisja Europej-
ska. Jeśli podzieli ona stano-
wisko Komitetu Monitorujące-
go, to wówczas wspomniane  
6 proc. budżetu WRPO 2014+ 
będzie można przeznaczyć, np. 
na dodatkowe konkursy, prze-
sunięcia środków między osia-
mi priorytetowymi lub dofinan-
sowanie projektów, które nie 
otrzymały dotacji z uwagi na 
wyczerpanie środków.   MARK 
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Kalisz: eksperymenty che-
miczne, zagadnienia zwią-
zane z ochroną środowiska 
czy nowe technologie – tym 
przez ostatnie 2,5 roku zaj-
mowali się kaliscy ucznio-
wie (było ich blisko 780) 
oraz 120 nauczycieli w ra-
mach projektu „Akademia 
rozwoju w szkołach podsta-
wowych i liceach Miasta Ka-
lisza”. 28 maja zakończyła 
się jego realizacja, a kaliska 
młodzież podzieliła się jego 
efektami.  

Żychlin, Rzgów i Sławsk 
(powiat koniński): w tych 
miejscowościach będą ter-
momodernizowane budyn-
ki szkolne. 1 mln zł dotacji 
z WRPO 2014+ pójdzie na 
przeprowadzenie komplek-
sowej odnowy trzech budyn-
ków, należących do Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych im. Fryderyka Chopina 
przy ul. Parkowej 2 w Ży-
chlinie. Natomiast gmina 
Rzgów dzięki dofinansowa-
niu unijnemu w wysokości 
ponad 3,5 mln zł zrealizuje 
kompleksową modernizację 
energetyczną budynków 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Rzgowie oraz 
Zespołu Szkół w Sławsku. 
Planowane prace termomo-
dernizacyjne obiektów uży-
teczności publicznej służą 
m.in. ochronie klimatu, a to 
jeden z priorytetów Unii Eu-
ropejskiej.

Krobia: renowacja rynku 
i budynku na Wyspie Kasz-
telańskiej, budowa obiektu 
biblioteczno-kulturalnego 
oraz przebudowa kilku ulic 
wraz z miejscami parkingo-
wymi i ciągów pieszo-rowe-
rowych. Na takie zadania 
gmina Krobia uzyskała 
prawie 11 mln zł dofinan-
sowania z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020. 
Projekt będzie realizowany 
przez dwa lata.
 
Dopiewo i Palędzie: w tych 
miejscowościach otwarto 
węzły przesiadkowe. Łącz-
nie stworzono 255 miejsc 
parkingowych. Powstały też 
wiaty rowerowe, infokioski 
czy monitoring. Ponadto 
w Dopiewie przebudowano 
ul. Trzcielińską, a wzdłuż 
ul. Laserowej powstał ciąg 
pieszo-rowerowy. Z kolei 
w Palędziu, od ul. Poznań-
skiej do skrzyżowania z ul. 
Kolejową, powstał 400-me-
trowy odcinek drogi z chod-
nikiem i ścieżką rowerową. 
Inwestycja została wsparta 
kwotą 7,5 mln zł z WRPO 
2014+.                    MARK

WRPO 2014+ 
na skrótyunia wokół nas – na wyciągnięcie ręki 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 były kolejną okazją do świętowania 
15-lecia obecności Polski w UE. 

Jak przybliżyć mieszkań-
com Wielkopolski korzy-
ści płynące z członkostwa 

Polski w UE? Najlepiej pokazu-
jąc konkretne inwestycje albo 
przedsięwzięcia zrealizowane 
dzięki funduszom z Brukse-
li. Dlatego już po raz szósty, 
w dniach 10-12 maja, odby-
ły się Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich (DOFE). 

Do ogólnopolskiej akcji przy-
łączyli się beneficjenci z Wiel-
kopolski. W całym wojewódz-
twie udostępniono zwiedzają-
cym blisko 50 miejsc. Tego-
roczne DOFE były połączone 
z 15-leciem obecności Polski 
w UE. Z tego powodu w sześ-
ciu miejscowościach Wielko-
polski (w Pile, Lesznie, Koni-
nie, Ostrowie Wlkp., Prusimiu 
koło Międzychodu i w Pozna-
niu) zorganizowano wydarzenia 
pn. „Miasteczko europejskie”. 

„Na żywo” z Franowa

Świetnym przykładem miej-
sca, które zmieniło się dzięki 
dotacjom unijnym, jest zajezd-
nia tramwajowa na Franowie. 
Obiekt, który otwarto w 2014 
roku, o łącznej powierzchni 
blisko 17 ha, należy do naj-
większych i najnowocześniej-
szych w Europie. Ale Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne w Poznaniu, które je wybu-
dowało, także dzięki wsparciu 
unijnemu, zainwestowało rów-
nież w zakup tramwajów czy au-
tobusów. 

W ostatnich 15 latach MPK 
pozyskało na różne inwestycje 
unijne blisko miliard złotych. 
Z tego powodu uchodzi za li-
dera w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych w regionie. To właśnie 
na terenie zajezdni w niedzielne 

południe (12 maja) zorganizo-
wano „Miasteczko europejskie”. 

Mimo deszczowej pogo-
dy zjawili się młodsi i starsi 
miłośnicy komunikacji, któ-
rzy korzystają z każdej oka-
zji, żeby z bliska przyjrzeć się 
tramwajom od kuchni. Nie za-
brakło również wystawców – 
głównie beneficjentów i przed-
stawicieli instytucji udziela-
jących wsparcia – którzy in-
formowali i przekonywali, że 
proces aplikowania o euro-
fundusze nie jest taki trudny. 

Była pogoda

Pozostałe „miasteczka eu-
ropejskie” odbyły się w pią-

tek i sobotę (10-11 maja). 
Na uczestników czekała sło-
neczna pogoda. Ta wpłynęła 
na wysoką frekwencję w wy-
darzeniach. Dla przykładu 
na rynku w Lesznie zaprezen-
towało się około 60 organiza-
cji pozarządowych, firm i klu-
bów sportowych z regionu 
leszczyńskiego. Swoje wystę-
py artystyczne przygotowały 
przedszkola, miejskie zespoły 
oraz wolontariusze z kilku kra-
jów Europy. 

W Koninie festyn odbył się 
na Błoniach, ale była też oka-
zja, żeby zwiedzić np. budo-
wane za unijne pieniądze 
skrzyżowanie ulic Kolskiej 
i Warszawskiej, a także spa-

larnię i oczyszczalnię ścieków. 
W Prusimiu na terenie Olandii 
można było obejrzeć zabyt-
kowe wiatraki, z kolei w Pile  
– poznać ofertę na utworze-
nie działalności gospodar-
czej. 

Coś dla każdego

„Miasteczka europejskie” to 
tylko niewielka część atrak-
cji, które odbyły się w ra-
mach DOFE. Przez cały week-
end mieszkańcy Wielkopol-
ski mogli korzystać ze spe-
cjalnych ofert beneficjentów, 
którzy zrealizowali projekty. Ci 
otwierali swoje drzwi do róż-
nych miejsc, oferując zniżki, 

bezpłatne wejścia lub po pro-
stu prezentując projekty. Tak 
było w przypadku blisko 50 
wydarzeń. 

Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Dla przykładu w Plesze-
wie można było zwiedzić salę 
koncertową, a także wziąć 
udział w warsztatach saksofo-
nowych. W Kaliszu swoje pod-
woje szeroko otworzyła basz-
ta Dorotka. Do akcji przyłą-
czyło się Centrum Symulacji 
Medycznej Uniwersytetu Me-
dycznego, a Regionalne Cen-
trum Zdrowia w Zbąszyniu za-
oferowało np. 40-procentową 
zniżkę na badania USG. Z kolei 
w Pniewach odbył się maraton 
zumby.                         MARK

Kolaż przedstawia zdjęcia z „miasteczek europejskich” odbywających się w Lesznie, Prusimiu i Koninie. Relacje „na żywo” 
można było obejrzeć na antenie TV Asta oraz w internecie.
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„Kina za rogiem” i instalacje OZE z milionowym wsparciem 
Podpisano unijne umowy, 
których ostatecznymi be-
neficjentami są mieszkańcy 
mniejszych miejscowości.

Powiat średzki i gmina Klesz-
czewo (wraz z partnerem gmi-
ną Krzykosy) – to kolejne sa-
morządy, które będą realizo-
wać projekty polegające na po-
zyskiwaniu energii z OZE. Mowa 
o „projektach parasolowych”, 
w których beneficjentami są 
samorządy lokalne, ale odbior-
cami ostatecznymi, czyli użyt-
kownikami instalacji (np. paneli 
fotowoltaicznych, pomp ciepła 
czy kolektorów słonecznych) są 
mieszkańcy. Na ich domach zo-

staną zamontowane urządzenia 
do pozyskiwania alternatywnych 
źródeł energii. 

Z takiego rozwiązania skorzy-
sta ponad 400 mieszkańców. 
Nowoczesne instalacje na do-
mach to z jednej strony szansa 
na obniżenie rachunków za prąd 
elektryczny, a z drugiej znaczące 
ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji do powietrza. 

Samorządy pozyskały na ten 
cel 17 mln zł dofinansowania 
z WRPO 2014+. 

***
W 26 wielkopolskich gminach 

powstaną małe kina społecznoś-
ciowe. Na realizację tego projek-

tu Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Wielkopolski pozyskało bli-
sko 4 mln zł z WRPO 2014+. 
Kina będą działały na wzór po-
dobnych, które od roku są otwar-
te w: Starym Mieście, Mieścisku, 
Rychwale i Strzałkowie. 

Sale zostaną utworzone 
w ramach istniejącej już infra-
struktury publicznej i zostaną 
wyposażone w profesjonalne 
urządzenia do emisji obrazu 
i dźwięku, w jakości cyfrowej. 
Zastosowane w kinie technolo-
gie umożliwią dostęp do olbrzy-
mich zasobów polskiej i świato-
wej kinematografii oraz innych 
treści multimedialnych.   MARK

Umowy na instalacje OZE i „kina za rogiem” podpisywał z be-
neficjentami WRPO 2014+ marszałek Marek Woźniak.
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WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU
www.brd.poznan.pl

Pięć wojewódzkich ośrodków ru-
chu drogowego cyklicznie do-
posaża w niezbędny sprzęt jed-
nostki ochotniczej straży po-
żarnej, policji oraz służb ratun-
kowych. 

Poznański WORD w ramach
swojej działalności wypraco-
wuje środki finansowe, które 
w części przeznaczone są na
poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Wydatki te są
zatwierdzane przez Woje-
wódzką Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Pozna-
niu, której przewodniczy mar-
szałek województwa wielko-
polskiego.

Jednostki ochotniczej straży
pożarnej są niejednokrotnie
pierwszymi drużynami na miej-
scu wydarzenia, przyjmując cię-
żar niesienia pierwszej pomocy
ofiarom wypadków, zanim przej-
mą je odpowiednie służby ra-
townicze. Jednocześnie stra-
żacy z OSP borykają się często
z problemami finansowymi, a co
za tym idzie, z brakiem odpo-
wiedniego wyposażenia ratow-
niczego.

Mając na uwadze potrzeby
OSP, 18 września w Dolsku
Wojciech Jankowiak, wicemar-
szałek województwa, przeka-
zał miejscowej jednostce ochot-

niczej straży pożarnej nowo-
czesny sprzęt do działań na
rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa na drogach i udzielania
pierwszej pomocy. Dolscy stra-
żacy otrzymali, kupiony z fun-
duszy poznańskiego WORD, ze-
staw ratownictwa drogowego
PSP R1 z deską ortopedyczną
i szynami Kramera.

Podobnie było w Kruchowie
26 września, gdzie miejscowa
OSP otrzymała taki sam zestaw
ratownictwa PSP R1, który wrę-
czył strażakom Piotr Grusz-
czyński, dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu.

Jesteśmy pewni, że przeka-
zany sprzęt usprawni niesienie
pomocy osobom poszkodowa-
nym w wyniku różnego typu
zdarzeń oraz pomoże ratowni-
kom szybko i efektywnie działać
na miejscu kolizji i wypadków na
wielkopolskich drogach. 

Warto też podkreślić, że dru-
howie z jednostek OSP często
prowadzą działania edukacyjne
w miejscowych placówkach
oświatowych i szkołach, propa-
gując zasady i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy,
szczególnie wśród najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.

Marek Szykor WORD Poznań

Wielkopolskie jednostki OSP z nowym sprzętem

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w otoczeniu strażaków
ochotników.
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Żeby senior był widoczny!
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu dba o bezpieczeństwo nie tylko najmłodszych.
We Wrześni i w Gnieźnie rozpoczął się pilotażowy projekt skierowany do seniorów.

Edukacja dzieci i młodzie-
ży w zakresie bezpie-
czeństwa ruchu drogo-

wego jest stałym punktem na li-
ście działań wielu instytucji.
Obecność w szkołach funkcjo-
nariuszy policji, straży miej-
skiej, pracowników WORD-ów
nikogo już nie dziwi. Statystyki
wypadków w naszym regionie
nie są jednak zbyt optymi-
styczne i skłaniają do podej-
mowania bardziej intensywnych
działań, skierowanych nie tylko
do najmłodszych uczestników
ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Poznaniu we
współpracy z policją i strażą
miejską dostrzegł także ko-
nieczność objęcia edukacją in-
nej, równie ważnej grupy
uczestników ruchu drogowe-
go, jaką są osoby starsze. Jest
to szczególnie ważne z punktu
widzenia bezpieczeństwa na
drodze. Częstokroć seniorom
powierzamy swoje pociechy,
by zostały bezpiecznie odpro-
wadzone lub odwiezione do
przedszkoli, szkół, na zajęcia
dodatkowe itd. Na osobach
tych ciąży więc podwójna od-
powiedzialność za zdrowie i ży-
cie swoje i najbliższych.

Dlatego też wraz z władzami
powiatów gnieźnieńskiego 
i wrzesińskiego Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Poznaniu zorganizował pilo-
tażowy program edukacyjny dla

seniorów, pod nazwą „Senior
widoczny = senior bezpieczny”. 

Spotkania miały miejsce 26
września we Wrzesińskim
Ośrodku Kultury oraz 28 wrze-
śnia w Gnieźnie, w Szkole Pod-
stawowej nr 9. Przy udziale
policjantów z wydziału ruchu
drogowego i prewencji komend
powiatowych policji, straży miej-
skiej, przedstawicieli PCK oraz
uczniów III Liceum Ogólno-
kształcącego w Gnieźnie przed-
stawiono problematykę zagro-
żeń, jakie mogą spotkać se-
niorów na drodze. 

Omówiono też sposoby ich
uniknięcia, między innymi po-
przez zwiększenie widoczności
niechronionych uczestników
ruchu, zwłaszcza pieszych i ro-
werzystów. A za teorią poszła
praktyka: przedstawiciele po-
znańskiego Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego wy-
posażyli wszystkich uczestników
spotkania w elementy odbla-
skowe, tj. kamizelki i kolorowe
zawieszki.

Uczestnicy spotkań mieli
okazję do odświeżenia wiedzy 
o obowiązkowym wyposażeniu

jednośladów. Tematykę tę przy-
bliżyli funkcjonariusze policji 
z wydziału ruchu drogowego,
którzy szczegółowo przedstawili
wpływ poszczególnych ele-
mentów wyposażenia roweru

na poziom bezpieczeństwa ro-
werzystów. Ponadto prowa-
dzący omówili również proble-
matykę ścieżek rowerowych 
i zasady prawidłowego poru-
szania się po nich (m.in. kon-
trapasy i śluzy rowerowe).

Ogromnym powodzeniem cie-
szyły się pokazy wolontariuszy
współpracujących z Polskim
Czerwonym Krzyżem, którzy
przeprowadzili dla uczestników
krótką symulację zdarzeń w za-
kresie udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Zdoby-
tą wiedzę można było sprawdzić
w praktyce, ćwicząc na fanto-
mie. 

W miarę upływu lat refleks
każdego człowieka ulega osła-
bieniu, a czas reakcji na bodź-
ce wydłuża się. Ponadto spraw-
ność fizyczna jest mniejsza,
co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.

Zmiana sprawności psycho-
ruchowej ma kapitalne zna-
czenie dla bezpieczeństwa se-
niorów oraz innych uczestników
ruchu drogowego. Dzięki pro-
stym testom każdy senior mógł

sprawdzić swoje możliwości 
w tym zakresie. Swój czas re-
akcji oraz koordynację wzroko-
wo-ruchową można było prze-
testować za pomocą urządze-
nia zwanego aparatem Piór-
kowskiego, które cieszyło się
ogromnym powodzeniem.

Można też było zmierzyć się
z minitorem przeszkód, który
należało przebyć z założonymi
na oczy alkogoglami imitujący-
mi nasze postrzeganie po spo-
życiu alkoholu. Dodatkowo se-
niorzy, który przybyli na spo-
tkanie swoim rowerem, mogli
go oznakować i zarejestrować
w bazie danych policji lub stra-
ży miejskiej.

WORD w Poznaniu zadbał
też o to, by każdy gość spo-
tkania otrzymał na koniec upo-
minki zwiększające widoczność
w ruchu drogowym podczas
złej pogody lub po zmroku: ka-
mizelki i elementy odblaskowe.
Organizatorów akcji zaskoczy-
ła bardzo wysoka frekwencja,
na każdym spotkaniu, co świad-
czy o ogromnym zaintereso-
waniu seniorów zagadnieniami
bezpieczeństwa na drodze.

Bazując na doświadczeniach
programu pilotażowego, Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Poznaniu planuje ko-
lejne edycje spotkań dla grup
starszych uczestników ruchu
drogowego na terenie naszego
województwa.

Marek Szykor WORD Poznań

Spotkanie z seniorami w gnieźnieńskiej szkole.
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W miarę upływu lat refleks każdego
człowieka ulega osłabieniu, 
a czas reakcji na bodźce wydłuża

się. Ponadto sprawność fizyczna jest
mniejsza, co wynika z wieku, nabytych
chorób i innych czynników.

Kierowca  
z wyobraźnią
1 czerwca wystartował pro-
gram „Kierowca z wyobraź-
nią”, którego celem jest bu-
dowanie świadomego uczest-
nictwa młodych kierowców 
w ruchu drogowym. 

Inicjatywa ta jest odpowie-
dzią na potrzebę poszerzania 
wiedzy oraz budowania do-
brych nawyków u osób, któ-
re niedawno uzyskały prawo 
jazdy.

W ramach projektu mło-
dzi kierowcy, czyli osoby, któ-
re w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy uzyskały uprawnie-
nia do prowadzenia pojazdów, 
na podstawie okazanego do-
kumentu prawa jazdy mogą 
wraz z osobą towarzyszącą 
nieodpłatnie odwiedzić Inter-
aktywne Centrum Bezpieczeń-
stwa ŠKODA Auto Lab. Pod-
czas wizyty w centrum, któ-
re zlokalizowane jest przy ul. 
Głogowskiej 425 w Poznaniu, 
młody kierowca będzie mógł 
zgłębić tajniki motoryzacji, do-
wiedzieć się, jak przyjąć pra-
widłową pozycję za kierowni-
cą i przeżyć dachowanie oraz 
zderzenie w warunkach labo-
ratoryjnych.

Dodatkowo, wszyscy mło-
dzi kierowcy, którzy odwiedzą 
centrum w ramach projek-
tu „Kierowca z wyobraźnią”, 
mają możliwość wzięcia udzia-
łu w konkursie, w którym do 
wygrania są szkolenia o war-
tości 550 zł z zakresu bez-
piecznej jazdy w ŠKODA Auto 
Szkoła. Program tych szkoleń 
jest dedykowany osobom, któ-
rych doświadczenie w prowa-
dzeniu samochodu jest jesz-
cze niewielkie, a które chcą 
zwiększyć swoje umiejętno-
ści oraz zadbać o bezpieczeń-
stwo zarówno swoje, jak i in-
nych uczestników ruchu dro-
gowego. Na całość szkolenia 
składają się zajęcia teoretycz-
ne oraz w dużej mierze zaję-
cia praktyczne, podczas któ-
rych będzie można poćwiczyć 
hamowanie awaryjne, slalom 
i omijanie w bezpiecznych wa-
runkach autodromu.

Projekt wspierają: Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki, Komen-
da Wojewódzka Policji w Po-
znaniu, WORD Poznań, WORD 
Leszno, WORD Konin, Wielko-
polskie Kuratorium Oświaty, 
Wojewódzki Inspektorat Trans-
portu Drogowego, Automobil-
klub Wielkopolski, Polski Zwią-
zek Motorowy oraz Wielkopol-
skie Stowarzyszenie Ośrodków 
Szkolenia Kierowców.

Katarzyna Jarzyńska,  
Skoda Auto Szkoła

deszczoodporni rajdowcy na starcie
28 maja na trasach rowero-
wych prowadzących w kierun-
ku kompleksu leśnego Dębi-
na pojawili się rowerzyści 
z numerami startowymi.

Mimo, zdawać by się mogło, 
niesprzyjającej tego dnia aury, 
z 12 poznańskich podstawó-
wek wyruszyli 28 maja uczest-
nicy XII Eko-rajdu drogami ro-
werowymi Poznania, by w tzw. 
gwiaździstym zjeździe zamel-
dować się na mecie usytuowa-
nej nad stawem Borusa.

Decyzją głównego sędzie-
go zawodów, ze względów 
bezpieczeństwa (opady desz-
czu), zrezygnowano z konku-
rencji praktycznych, ale i tak 
zadania teoretyczne wymaga-
ły od zawodników znakomitej 
wiedzy z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, eko-
logii, znajomości środowiska 

naszych parków i lasów oraz 
udzielania pierwszej pomocy.

Po konkurencjach, przy og-
niskowym kręgu, rozpoczął się 
piknik: było pieczenie kiełba-
sek, ale też możliwość doraź-
nego suszenia odzieży. Nie za-
brakło okazji do towarzyskich 

rozmów, wymiany spostrzeżeń, 
a także konsultacji z sędziami-
-autorami zadań.

Po podsumowaniu wyników 
okazało się, że w XII Eko-raj-
dzie zwyciężył zespół ze Szkoły 
Podstawowej nr 13, zdobywa-
jąc puchar komendanta Stra-

ży Miejskiej Miasta Poznania. 
Na drugim miejscu uplasowali 
się reprezentanci Szkoły Pod-
stawowej nr 21 i zdobyli pu-
char dyrektora Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Poznaniu. Trzecie miej-
sce zajęli zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej nr 90, zdobywa-
jąc puchar naczelnika Wydziału 
Ruchu Drogowego KWP w Po-
znaniu. Oprócz pucharów, za-
wodnicy wszystkich zespołów 
otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.

Impreza przygotowana przez 
strażników Zespołu Profilak-
tyki Straży Miejskiej Miasta 
Poznania, przy współpracy 
przedstawicieli Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu, 
Zakładu Lasów Poznańskich, 
Automobilklubu Wielkopolski, 

poznańskiego WORD-u, Za-
kładu Zagospodarowania Od-
padów, była kolejną ze wspól-
nych inicjatyw profilaktycznych 
„municypalnych” i ich partne-
rów, kierowaną do najmłod-
szych kierujących – uczestni-
ków ruchu drogowego.

– Zaangażowanie zawod-
ników i doskonała współpra-
ca w zespołach, dobre wyniki 
w konkurencjach i wiele po-
zytywnych ocen obserwato-
rów świadczą o konieczności 
organizacji podobnych im-
prez, sprzyjających stałemu 
podnoszeniu poziomu wie-
dzy i umiejętności użytkow-
ników dróg, już od najmłod-
szych lat – podkreślił dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego Włodzimierz 
Bogaczyk.

Wojciech Głuszak SMMP 

XII Eko-rajd odbył się w Poznaniu 28 maja.
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Wiedzą, jak jeździć bezpiecznie
Konkursy wiedzy o ruchu drogowym łączą naukę i zdobywanie praktycznych  
umiejętności. 

Wojewódzki finał ogól-
nopolskiego turnieju 
bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym dla uczniów 
szkół podstawowych rozgry-
wano 23 maja w Koninie. W 
konkursie, pod patronatem 
marszałka województwa i pre-
zydenta Konina, wzięło udział 
51 drużyn, podzielonych na 
dwie grupy wiekowe: 10-12 
lat i powyżej 12 lat.

Rywalizowano w czterech 
konkurencjach: teście wie-
dzy teoretycznej, sprawdzia-
nie umiejętności praktycznych 
w ruchu (rozegranym w mia-
steczku ruchu drogowego); na-
stępnie zawodnicy musieli wy-
kazać się precyzją w pokony-
waniu rowerem toru sprawnoś-
ciowego oraz umiejętnościami 
w udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Zwycięzcami grupy wiekowej 
10-12 lat zostali reprezentanci 
Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Obrze (powiat wolsztyń-
ski). Drugie miejsce zajęła dru-
żyna SP w Dąbiu (powiat kol-
ski). Medal brązowy wywalczyli 
zawodnicy SP nr 3 z Wronek. 

W drugiej grupie wieko-
wej zwycięstwo przypadło re-
prezentacji SP w Sypniewie, 
drugą lokatę zajęli zawodni-
cy z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Obrze, a brąz wy-

walczyli uczniowie SP w Jerzy-
cach Kościelnych (powiat lesz-
czyński). 

Najlepsze drużyny zostały 
uhonorowane pucharami. Nie  
zabrakło też dyplomów i atrak-
cyjnych nagród dla wszystkich 
pozostałych uczestników fina-
łu. 

Starsi uczniowie, reprezen-
tujący wielkopolskie szkoły 
średnie, spotkali się wcześ-
niej, 9 maja, w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego 
w Pile. W finale wojewódzkim 
ogólnopolskiego turnieju mo-
toryzacyjnego startowało 16 
reprezentacji szkół ponad-

gimnazjalnych z naszego wo-
jewództwa.

Uczestnicy rywalizowa-
li w konkurencjach praktycz-
nych, gdzie musieli wykazać 
się umiejętnościami prowa-
dzenia samochodu osobo-
wego z zamontowanym tzw. 
talerzem Stewarta. Ponadto 

należało wykonać przejazdy 
motorowerem po specjalnie 
przygotowanym do tego celu 
torze. To wszystko poprzedzo-
ne było sprawdzeniem przygo-
towania pojazdów do ruchu.

Poza konkurencjami prak-
tycznymi, zawodnicy zmierzyli 
się z testem wiedzy teoretycz-
nej o przepisach ruchu drogo-
wego oraz z historii motoryzacji.

W klasyfikacji drużyno-
wej zwycięzcą został zespół 
z Zespołu Szkół Przyrodni-
czych – Technikum Mecha-
nizacji Rolnictwa z Poznania. 
Drugie miejsce zajęła druży-
na z Zespołu Szkół Rolniczych 
w Grzybnie (powiat śremski). 
Na trzecim miejscu uplasował 
się zespół z ZS Przyrodniczo-
-Biznesowych w Tarcach (po-
wiat jarociński).

Finały wojewódzkie turnie-
jów o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego były ukoronowa-
niem pracy nauczycieli, którzy 
przygotowali uczniów do roz-
grywek na wszystkich etapach, 
oraz zaangażowania przedsta-
wicieli policji, Polskiego Związ-
ku Motorowego, Automobilklu-
bu Wielkopolski, Żandarmerii 
Wojskowej, Straży Pożarnej, 
Kuratorium Oświaty i wielko-
polskich wojewódzkich ośrod-
ków ruchu drogowego.

Marek Szykor WORD Poznań

23 maja w Koninie odbył się wojewódzki finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych.
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Nowe „unijne” targowisko powstało w Stawiszynie
18 maja otwarto zmoderni-
zowane targowisko przy ul. 
Szkolnej w Stawiszynie w po-
wiecie kaliskim. Inwestycję 
dofinansowano z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020.

– Stawiszyn jest kolejnym 
miejscem w Wielkopolsce, 
w którym z powodzeniem 
ukończono prace związane 
z inwestycjami w targowiska 
lub obiekty budowlane prze-
znaczone na cele promocji 
lokalnych produktów. Gmina 
pozyskała na ten cel 990 ty-
sięcy złotych w ramach PROW 
2014-2020. Dzięki unijnemu 
dofinansowaniu powstał jeden 
z największych i najnowocześ-
niejszych obiektów tego typu 
w południowej Wielkopolsce – 
podkreśla wicemarszałek wo-
jewództwa Krzysztof Grabow-

ski, który uczestniczył w ot-
warciu obiektu.

W projekcie targowiska na-
leżało zagwarantować, że jego 

powierzchnia handlowa w co 
najmniej 30 proc. będzie prze-
znaczona dla rolników sprze-
dających produkty rolno-spo-

żywcze. Ponadto targowiska 
powstałe w wyniku dofina-
sowania ze środków PROW 
2014-2020 muszą spełniać 

najwyższe standardy, a więc 
być: utwardzone, oświetlone, 
w połowie zadaszone, przyłą-
czone do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i elektroenerge-
tycznej. Powinny być też wypo-
sażone w miejsca parkingowe, 
urządzenia sanitarno-higie-
niczne oraz posiadać oznacze-
nie nazwą „Mój Rynek”. 

– Innowacyjność naszej in-
westycji polega na tym, że 
poza modernizacją placu i po-
wstaniem budynku na potrze-
by sprzedaży i promocji lokal-
nych produktów zbudowaliśmy 
obiekt służący do obsługi we-
terynaryjnej targowiska, wypo-
sażony m.in. w maty dezynfek-
cyjne – mówi burmistrz Stawi-
szyna Justyna Urbaniak.

Samorząd województwa 
przeznaczył 10,5 mln zł w ra-
mach PROW 2014-2020 na 
wsparcie finansowe inwesty-
cji w targowiska lub obiekty 

budowlane służące promocji 
lokalnych produktów. W listo-
padzie 2017 r. pieniądze roz-
dysponowano na realizację 
15 projektów. Wsparcie tra-
fiło do gmin: Zakrzewo, Łob-
żenica, Białośliwie, Wieleń, 
Wągrowiec, Chrzypsko Wiel-
kie, Szamotuły, Oborniki, Zbą-
szyń, Pyzdry, Dąbie, Jaracze-
wo, Grodziec, Stawiszyn i Do-
bra.

Otwarcie targowiska w Sta-
wiszynie odbyło się w ramach 
Forum Wielkopolskiej Wsi Eu-
ropejskiej, zorganizowanego 
z okazji 15. rocznicy wstąpie-
nia Polski do UE. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem obję-
ło Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce, a jego 
organizatorami byli: samorzą-
dy województwa, Stawiszyna 
i powiatu kaliskiego oraz Towa-
rzystwo Inicjatyw Społecznych 
„Nowy Świat”. 

W oficjalnym otwarciu nowoczesnego targowiska w Stawiszynie uczestniczyli m.in. wi-
cemarszałek Krzysztof Grabowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa Jarosław 
Maciejewski, starosta kaliski Krzysztof Nosal oraz burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak.
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2,6 miliona złotych dla beneficjentów PROW
6 wielkopolskich gmin otrzymało w maju 2019 roku dofinansowanie na inwestycje 
kształtujące przestrzeń publiczną.

Umowy w sprawie wsparcia 
finansowego na ten cel 
z funduszy europejskich 

podpisał z włodarzami gmin 
wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski. Dzięki przesunięciom 
puli pieniędzy w ramach po-
szczególnych działań PROW 
szansę na dofinansowanie 
otrzymało 6 kolejnych samo-
rządów. Wcześniej, po nabo-
rze z kwietnia 2018 r., znala-
zły się one na liście rezerwo-
wej, poza dostępną wówczas 
pulą pieniędzy. 

– Jesienią 2018 r. Samo-
rząd Województwa Wielko-
polskiego przeznaczył 5,2 
miliona złotych na wsparcie 
gminnych inwestycji dotyczą-
cych kształtowania przestrze-
ni publicznej w ramach PROW 
2014-2020. W tym roku po-
jawiła się możliwość dofinan-
sowania pozostałych sześciu 
projektów, które oczekiwały 
na zwiększenie puli pieniędzy. 
Łącznie przekazaliśmy zatem 
blisko 8 milionów złotych na 
realizację 15 zadań – mówi 
wicemarszałek Krzysztof Gra-
bowski.

Wśród beneficjentów, któ-
rzy w drugiej połowie maja 
2019 roku podpisali umowy 
o dofinansowanie zadań, zna-
lazła się Gmina i Miasto Kra-
jenka. Unijne fundusze wspo-
mogą realizację projektu pn. 
„Budowa ciągu komunikacyj-
nego z oświetleniem wzdłuż 
rzeki Głomia w miejscowości 
Krajenka”. Gmina Kraszewice 
uzyskała środki na utworzenie 
zielonej strefy rekreacji przy 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Jeleniach. Celem projektu 
jest stworzenie strefy rekreacji 
przyjaznej środowisku i zdro-
wiu oraz rozwój integracji spo-
łeczności wiejskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych. 

Z kolei dzięki funduszom 
unijnym w Chachalni na terenie 
gminy Zduny powstanie nowa 
ścieżka pieszo-rowerowa. Pierw-
szy etap prac, na realizację któ-
rego gmina Zduny pozyskała 
fundusze z PROW 2014-2020, 
zakłada wykonanie odcinka 
ścieżki od gościńca „Świateł-
ko” do remizy strażackiej.

Szeroki zakres prac wyko-
na gmina Lisków, która zdo-

była pieniądze na budowę 
oświetlenia ulicznego w miej-
scowościach Lisków, Budy Li-
skowskie, Trzebienie, Wygoda, 
Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia 

oraz na budowę chodnika, dro-
gi, zagospodarowanie terenu 
zieleni wraz z utwardzeniem 
placu dla potrzeb Gminnego 
Ośrodka Kultury w Liskowie. 

Centrum miejscowości Pio-
trów w gminie Blizanów zyska 
nowe oblicze za sprawą dofi-
nansowania, które gmina po-
zyskała na zagospodarowanie 

przestrzeni w tym miejscu. 
Gmina Dąbie zrealizuje z kolei 
operację polegającą na kształ-
towaniu przestrzeni publicznej 
w miejscowościach Kupinin, 
Domanin i Chełmno. Łączna 
wartość tych sześciu projek-
tów to 2,6 miliona złotych.

Przypomnijmy, że w 2018 
roku pieniądze na ten cel po-
zyskały również gminy: Jaro-
cin, Czerwonak, Chrzypsko 
Wielkie, Łobżenica, Ceków-Ko-
lonia, Czempiń, Kobyla Góra, 
Wągrowiec oraz Jaraczewo.

Inwestycje związane 
z kształtowaniem przestrzeni 
publicznej będą realizowane 
w miejscowościach liczących 
do 5000 mieszkańców. Mak-
symalna wysokość środków 
przeznaczonych na jedno za-
danie to 500 tysięcy złotych. 
Pieniądze będą wypłacane 
beneficjentom po zrealizowa-
niu zaplanowanych zadań, na 
podstawie złożonego wnio-
sku o płatność i prawidłowe-
go udokumentowania ponie-
sionych kosztów, przy czym 
unijne wsparcie pokrywa do 
63,63 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych operacji.

Na odcinku od gościńca „Światełko” do remizy strażackiej w Chachalni w gminie Zduny 
powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, dofinansowana z PROW 2014-2020. Wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski i burmistrz Zdun Tomasz Chudy podpisali umowę w tej sprawie w świetlicy 
wiejskiej w Rudzie, która również powstała dzięki wsparciu z funduszy UE.
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Już dawno nie widzieliśmy, by sejmikowi radni z takim za-
pałem oddawali się pasji fotografowania, jak było to pod-
czas wrześniowej sesji. W ruch szły smartfony, a pod-
niosłe chwile obrad uwieczniali bądź to sami rajcy, bądź
poproszone przez nich osoby. Proponujemy mały quiz, 
w którym tak każda, jak i żadna odpowiedź może być pra-
widłowa. Powodem tego fotograficznego wzmożenia
było: A – to, że była to sesja numer L; B – to, że była to
ostatnia sesja przed wyborami; C – to, że radni potrze-
bowali świeżych fotek na swoje strony internetowe na
czas kampanii wyborczej.
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wyśledzonezmonitorowane

Pewnie co bardziej uważni ob-
serwatorzy życia politycznego
w naszym kraju zauważyli, że
prezydent Andrzej Duda ma
nowego rzecznika prasowego.
Ale chyba niewielu pamięta, że
ów rzecznik gościł przed laty
na tej stronie w naszej rubry-
ce „monitorujemy radnych”.
Błażej Spychalski, bo o nim
mowa, zasiadał bowiem w ka-
dencji 2010-2014 w naszym
wielkopolskim sejmiku.

Co powiedział nam wtedy
przyszły prezydencki rzecz-
nik? „Zawsze wiedziałem, że
zostanę politykiem i cóż, jak
widać, udało się” – wyznał.
Nam jednak – szczególnie 
w kontekście tego obecnego
rzecznikowania – najbardziej
spodobało się inne zdanie: „Do
szewskiej pasji doprowadza

mnie kłamanie, a najbardziej
nie trawię kłamstw wypowia-
danych prosto w oczy; nie lu-
bię też gadulstwa”.

A tak przed laty widział dzi-
siejszego prezydenckiego
rzecznika nasz karykaturzysta.
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AKładka łącząca dwie części budynku Urzędu Marszałkow-
skiego na wysokości siódmego pietra to miejsce atrakcyjne
widokowo i dość często użytkowane. Tędy zmierzają dy-
rektorzy departamentów, spieszący zreferować ważki te-
mat na posiedzeniu zarządu województwa. Tędy przecho-
dzą goście odwiedzający niektórych członków zarządu wo-
jewództwa. Tu często dziennikarze ustawiają polityków, by
nakręcić tak zwane setki do telewizji albo wykonać dobre
zdjęcie portretowe. Mając dobry widok na to miejsce, nie-
jedno już tu podpatrzyliśmy… Musimy jednak przyznać, że
przyuważony niedawno obrazek nawet nas zaskoczył!

FO
T.

 A
. B

O
IŃ

S
KI

podpatrzone

przeczytane

W połowie września media
doniosły, że Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu
uchylił rozporządzenie woje-
wody wielkopolskiego, który
wcześniej w ramach tzw.
ustawy dekomunizacyjnej
zmienił nazwę ulicy 25 Stycz-
nia (bo „propaguje komunizm
i Armię Czerwoną”) w pod-
poznańskim Tarnowie Pod-
górnym na ulicę Zbigniewa
Romaszewskiego. Już sama 
w sobie ta informacja mogła-
by wydać się interesująca.
Nam jednak w pamięć zapa-
dło co innego. Otóż na ogól-
nopolskich stronach „Gazety
Wyborczej” warszawscy re-
daktorzy opatrzyli wzmiankę
na ten temat nagłówkiem:
„Tarnów Podgórny”!

przypieczętowane

Czy pieczątka z Myszką Miki
może pomóc w zdobyciu unij-
nej dotacji? Samorządowcy
przyjeżdżający do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu są
zazwyczaj w świetnych hu-
morach, gdy w świetle fleszy
i kamer podpisują umowy 
o wsparcie z UE dla lokalnych
przedsięwzięć. Nie inaczej było
28 września, gdy w salce kon-
ferencyjnej pojawił się bur-
mistrz Pniew Jarosław Prze-
woźny.

–  Zabrał pan ze sobą pie-
czątki? – zapytała go po przy-
witaniu jedna z urzędniczek.

– Oczywiście, kilka sztuk: 
z Myszką Miki, Kaczorem Do-
naldem i Świnką Peppą – wy-
palił roześmiany Jarosław
Przewoźny, a po chwili, gdy zo-

baczył obiektywy aparatów,
dodał: usiądę przy krawędzi
stołu, wtedy można mnie wy-
kadrować ze zdjęcia. 

Ostatecznie burmistrz pod-
pisał umowę o unijną dotację,
przystawił właściwe (nie baj-

kowe) pieczątki i stanął do pa-
miątkowego zdjęcia z Macie-
jem Sytkiem z zarządu woje-
wództwa, posłem Jakubem
Rutnickim oraz skarbnik gmi-
ny Pniewy Elżbietą Banduro-
wicz.

Czy któraś z tych pieczątek była bajkowa?
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Kto i dlaczego nie chce wracać do szkoły? Kto jest lepszym, 
a kto gorszym nauczycielem? – zastanawiali się goście gali pod-
sumowującej konkursy o tytuł wielkopolskiej szkoły i nauczyciela
roku. 25 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu zagrał dla nich
zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz. – Mam ogromny sza-
cunek dla tego, co robicie, ale… nie chciałabym już wracać do
szkoły – przywitała pedagogów z gracją wokalistka Varius Manx.
Po kilku piosenkach, wspólnie zaśpiewanych refrenach i na-
wiązaniu kontaktu z publicznością, Kasia Stankiewicz znów bły-
snęła refleksem: – Z okazji tej gali, ale też październikowego
święta edukacji narodowej, chcę złożyć najlepsze życzenia, za-
równo tym lepszym, jak i… gorszym nauczycielom. Mogę tak chy-
ba zażartować, znamy się już przecież pół godziny.
Goście wybuchnęli śmiechem, po czym nagrodzili zespół i wo-
kalistkę owacją na stojąco!FO
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podsłuchane

>>  Bliscy mówią do mnie…  „Dziadek, daj sobie spokój z tą 
polityką. Czas na zmianę stylu życia”.

>>  W samorządzie najbardziej lubię… poważną dysku-
sję o rozwiązywaniu najważniejszych dla Wielkopolski 
spraw, bez wycieczek i podtekstów politycznych.

>>  Bycie Wielkopolaninem oznacza… że jesteś gospodar-
ny, dotrzymujący słowa. W swej działalności kierujesz się 
rozwojem Wielkopolski jako jednego z najważniejszych 
regionów w Polsce.

>>  Polityka to dla mnie…  nadzieja i szansa, że uda się do-
prowadzić w dyskusjach do niwelowania dzielących nas 
różnic. To też wpływ na stały rozwój gospodarczy Polski.

>>  Gdybym musiał zmienić zawód… z pewnością powró-
ciłbym do pracy w gospodarstwie. I choć to fabryka pod 
chmurką, a dochody niepewne, to jednak cenny jest spo-
kój życia wśród natury.

>>  Gdy skończyłem 18 lat… miałem dużo marzeń, jednak 
jak zwykle życie toczy się swoim torem.

>>  Na starość… Chyba nie zdążę doczekać starości, zbyt 
dużo przede mną zadań do zrobienia.

>>  Żałuję, że… sejmik województwa ma tak mały wpływ na 
rozwój regionu; że ciągle potrzeby przerastają możliwości.

>>  Moim największym atutem jest… Trudno mówić 
o swych atutach. I tak zawsze podlegasz ocenie opinii 
społecznej. Wydaje mi się, iż udowodniłem, że zasługuję 
na tytuł gospodarz wielkopolski.

>>  Moja największa słabość to… To się zmienia z czasem. 
Na przykład kiedyś wybierałem partnerkę, dziś podobają 
mi się wszystkie panie.

>>  Nikomu dotąd nie mówiłem, że… czasem nie zdążę 
powiedzieć całej prawdy, więc przynajmniej nie udaję, 
że ją znam.

>>  Wierzę, że… wszystko, co starałem się robić, miało sens 
i służyło rozwojowi gospodarki. Wierzę w Boga, ale tak-
że w przeznaczenie.

>>  Mam nadzieję na… to, że w końcu młode pokolenie 
przejmie władzę w Polsce, że wspólnie, bez zwad i kłótni, 
doprowadzi naszą gospodarkę  do poziomu najlepszych 
państw w świecie.

>> Kocham… życie, rodzinę.

>> Czesław Cieślak
>> ur. 8 lipca 1946 r., Nagórki
>>  prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Kole
>> wybrany z listy PSL, w okręgu nr 4
>> 11.379 głosów

monitorujemy radnych
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>> Czesław Cieślak:

Dziadek, daj sobie spokój

podsłuchane
Maj to czas młodzieży: ma-
tury, specjalny sejmik, przy-
gotowania do wakacji. Nic 
dziwnego, że część radnych 
próbuje się „odmłodzić”. 
Przykłady?

– Mam doświadczenie 
w pracy z młodymi, bo jako 
radny współpracowałem 
z nimi w Kaliszu – zaznaczył 
podczas obrad komisji eduka-
cji Andrzej Plichta.

– No, ale taki całkiem mło-
dy to już nie jesteś – uśmiech-
nęła się Marzena Wodzińska 
z zarządu województwa.

– To nie wiek, nie metry-
ka, ale duch się liczy – podsu-
mował rozbawiony wiceprze-
wodniczący sejmiku Jarosław 
Maciejewski.

A kilka dni wcześniej, pod-
czas obrad komisji strategii 
rozwoju regionalnego radni 
zastanawiali się, czy i w ja-
kim składzie pojadą na… 
wieczór kawalerski, organi-
zowany dla jednego z nich!

Jak donosiliśmy, w kwietniu ruszyła długo oczekiwana budowa obwodnicy Gostynia. Nie 
obyło się bez prezentów dla wizytujących miejsce prac VIP-ów. Jak widać na zdjęciu, 
oryginalny „znak drogowy” wręczony wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi wywo-
łał na obliczu obdarowanego pewne zadziwienie. Czyżby nadzorujący drogi w zarządzie 
województwa samorządowiec zastanawiał się, przed czym właściwie taki znak miałby 
ostrzegać kierowców?
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Każdy chce być w kinie – tak 
można podsumować dysku-
sję towarzyszącą podpisaniu 
grantu unijnego na rozwój 
„kin za rogiem”.

– Jestem fanką takich ka-
meralnych sal – rozpoczęła 
Anna Parzyńska-Paschke, 
rzecznik marszałka.

– To na tyle atrakcyjne 
obiekty, że można tam zapro-
sić rodzinę, znajomych i za-
mówić konkretny film – dodał 
marszałek Marek Woźniak.

– To prawda, sam niedaw-
no świętowałem 50. urodziny 
i jedną z opcji, którą rozwa-
żałem, by zaprosić gości, było 
właśnie „kino za rogiem”  
– podsumował uśmiechnięty 
burmistrz Chodzieży Jacek 
Gursz, który w imieniu Sto-
warzyszenia Gmin i Powia-
tów Wielkopolski podpisywał 
umowę o grant. 

Po chwili dodał: – Zapra-
szamy marszałka na inau-
gurację do każdego z 27 kin.

– Najpierw musiałbym się 
sklonować! – zauważył przy-
tomnie Marek Woźniak.

– Wystarczy awatar albo 
wizyta marszałka w jednym 
obiekcie, z którego obraz trafi 
on-line do pozostałych 26 sal 
– podsumowali z uśmiechem 
samorządowcy.

Już wcześniej ostrzegaliśmy na tej stronie, że sejmikowy radny PiS Adam Bogrycewicz 
ma zamiar się ożenić. No i – stało się! Nie pozostawili tego bez reakcji radni, z którymi 
zasiada w sejmikowych komisjach. Podczas majowej sesji nowożeniec otrzymał od nich 
prezent. A składający Bogrycewiczowi życzenia przewodniczący sejmiku Wiesław Szcze-
pański mówił: – Cieszymy się, że po poprawinach zdołał pan do nas dotrzeć… Witamy 
w gronie żonatych i życzymy, między innymi, wielu dzieci, bo przecież 500+ czeka!
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